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à l’hôpital

Florence Hut
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Voorwoord

EEn ErkEndE praktijk lEgalisErEn

Uitbreiding van de
euthanasiewet: tegen
welke voorwaarden?
Tien jaar na de afkondiging ervan, debatteert het parlement
momenteel over mogelijke wijzigingen aan de wet die euthanasie deels uit het strafwetboek haalt. Onder andere de mogelijke
toepassing van de wet op minderjarigen trekt onze aandacht.
De vraag is niet nieuw.

Z

owel tien jaar geleden als vandaag bevestigen de
meeste betrokkenen die met minderjarigen werken
dat, wanneer ze worden geconfronteerd met niet te
stillen pijn, zorgverleners ook aan minderjarigen
dodelijke stoffen willen toedienen die het overlijden versnellen of veroorzaken. Zij pleiten dan ook voor een aanpassing van de wet.

Dr. Philippe Mahoux
senator, voorzitter van
de ps-groep in de senaat
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WElk kadEr Voor deze
handeling?
Euthanasie is een "door een derde voltrokken handeling die
opzettelijk het leven beëindigt van een persoon die daarom
vraagt". De wetgever heeft de handelingsbekwaamheid van
de aanvrager geëist.
Vanuit het standpunt van de gezondheid, is dit criterium
van handelingsbekwaamheid geen absoluut criterium. In
2002 was de toenmalige wetgever zich hiervan bewust.
Samen met de studies naar het levenseinde werd namelijk
ook de wet betreffende de patiëntenrechten uitgewerkt.
Deze wet bepaalt dat inzake medische beslissingen rekening gehouden moet worden met de mening van minderjarigen. De Orde van Geneesheren benadrukte in 2003 al
dat "vanuit deontologisch standpunt de mentale leeftijd
van een patiënt belangrijker is dan zijn kalenderleeftijd".
In welke mate zou men dan rekening kunnen houden met
de vraag van een minderjarige patiënt?
Om een rechtsgeldige aanvraag te doen, moet men in staat
zijn om redelijkerwijze over zijn belangen te oordelen.
Euthanasie zou dus enkel kunnen worden overwogen voor
oordeelkundige minderjarigen. Volgens specialisten varieert dit oordeelsvermogen van persoon tot persoon. Het
lijkt dus aangewezen om zich niet te baseren op een arbitraire leeftijd, maar wel op het oordeelsvermogen van de
patiënt in kwestie, die door een kinderpsychiater of een
vergelijkbare specialist wordt geëvalueerd. In tegenspraak
met een aantal gehoorde argumenten, gaat het hier niet om

een tussenkomst in de vertrouwensband tussen patiënt en
arts, maar wel om een oordeel over de maturiteit van een
patiënt.
Een niet-ontvoogde minderjarige is bovendien handelingsonbekwaam. Het zijn dus zijn wettelijke vertegenwoordigers die juridische handelingen stellen in zijn plaats.
Bijgevolg is de tussenkomst van de wettelijke vertegenwoordigers verplicht in geval van euthanasie bij een minderjarige. Persoonlijk meen ik dat de wens van een jonge
patiënt en zijn vertegenwoordigers slechts gehoord moet
worden wanneer beiden het eens zijn over die wens. Ik kan
me niet voorstellen dat een arts gevolg geeft aan de wens
van een jonge patiënt als zijn ouders het daar niet mee eens
zijn. Het omgekeerde is uiteraard helemaal ondenkbaar.

nog mEEr bEdEnkingEn
Deze bedenkingen moeten volgens mij in acht worden
genomen voor de wet wordt uitgebreid tot minderjarigen
om een antwoord te bieden op de schrijnende situaties
waarvoor nu geen juridische oplossing is.
Maar er zijn er nog andere. Ten eerste moet de voorafgaande
wilsverklaring, nadat deze is opgesteld, onbeperkt geldig
blijven. Ten tweede moet een arts die wordt gevraagd euthanasie uit te voeren, dit kunnen doen. Wil hij dit niet doen,
dan moet deze arts het dossier aan een collega-arts kunnen
overmaken binnen een wettelijk bepaalde termijn. Wat dit
recht op weigering betreft, is het belangrijk te onderstrepen dat het hier een louter persoonlijk recht betreft, het
recht van de arts als persoon, dat niet mag worden uitgebreid naar een volledige instelling.
Tot slot, wat progressieve mentale degeneratie betreft,
meen ik dat verder debat nodig is om een wettelijk antwoord te bieden op deze uiterst pijnlijke en bijzonder
moeilijke situaties die in al hun complexiteit moeten
worden beoordeeld, en dit met de onmisbare bijdrage van
de neurowetenschappen.

édito

LÉgaLiser une pratique avÉrÉe

Élargir la loi sur
l’euthanasie:
à quelles conditions?
Dix ans après sa promulgation, le parlement débat actuellement
de possibles modifications de la loi dépénalisant partiellement
l’euthanasie. Parmi celles-ci, l’application potentielle de la loi
aux mineurs d’âge concentre l’attention. La question n’est pas
neuve.

I

l y a dix ans, comme aujourd’hui, la plupart des intervenants travaillant avec des mineurs ont confirmé que
face à des situations de douleur inapaisable, des soignants choisissent d’administrer à des mineurs des
substances létales qui accélèrent ou causent le décès, et ont
plaidé pour une adaptation de la loi.

queL cadre alors pour cet
acte?
L’euthanasie est «l’acte, pratiqué par un tiers, qui met
intentionnellement fin à la vie d’une personne à la
demande de celle-ci». Le législateur a exigé la capacité juridique du demandeur.
Du point de vue de la santé, ce critère de la capacité juridique n’est pas un absolu. Le législateur de 2002 en était
parfaitement conscient, puisqu’en parallèle aux travaux
sur la fin de vie, était élaborée la loi relative aux droits des
patients, qui prévoit qu’il doit être tenu compte de l’avis des
mineurs en matière de décisions médicales. L’Ordre des
médecins soulignait dès 2003 que «du point de vue déontologique, l’âge mental d’un patient est plus à prendre en
considération que son âge civil».
Dans quelle mesure la demande d’un patient mineur pourrait-elle alors être prise en compte?
Pour exprimer valablement une demande, il faut être
capable de juger raisonnablement de ses intérêts.
L’euthanasie ne pourrait donc concerner que les mineurs
disposant de la capacité de discernement. Discernement,
qui, selon les spécialistes, varie d’un individu à l’autre. Il
semble donc préférable de ne pas tracer de limite d’âge
arbitraire mais de se fonder sur la capacité du patient, qui
sera évaluée par un pédo-psychiatre ou un spécialiste équivalent. Contrairement à certains arguments entendus, il ne
s’agit pas ici d’une intervention d’un tiers dans le colloque
singulier patient - médecin: c’est une expertise portant sur
la maturité d’un patient.

Mais, par ailleurs, un mineur non émancipé n’a pas la
capacité juridique. C’est donc ses représentants légaux
qui agissent pour son compte pour poser des actes juridiques. En conséquence, l’intervention des représentants
légaux devrait être obligatoire pour pouvoir pratiquer
une euthanasie sur un mineur. Pour moi, l’expression du
jeune patient et de ses représentants légaux ne peut être
entendue que si elle est convergente. Je n’imagine pas
qu’un médecin puisse sereinement accéder à la demande
d’un mineur qui ne serait pas confirmée par ses parents.
L’inverse étant bien sûr inenvisageable.

encore quelques
rÉfLexions
Voilà les balises qui me paraissent devoir présider à l’extension du bénéfice de la loi au mineur d’âge pour apporter une
réponse à des situations de détresse profonde qui font fi de
la capacité juridique des malades.
Il en est quelques autres: premièrement, la déclaration
anticipée de volonté devrait être, une fois réalisée, sans
limitation de temps. Deuxièmement, le médecin qui se
voit adresser une demande d’euthanasie devrait devoir
répondre, et en cas de refus, transmettre le dossier à un collègue, dans un délai légalement défini. En ce qui concerne
cette capacité de refus, il faut rappeler très clairement que
c’est un droit individuel de conscience qui n’appartient
qu’au médecin en personne, et qui ne peut en aucun cas
être étendu à tout un établissement.
Enfin, quant aux cas de dégénérescence mentale progressive, j’estime pour ma part que nous devons encore
débattre pour apporter une réponse légale à ces situations
éminemment douloureuses et extrêmement difficiles à
saisir dans leur complexité, avec l’apport indispensable de
la neuroscience.

Dr Philippe Mahoux
sénateur
président du groupe ps
du sénat
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ZiekenHUisinriCHting

investeringen voor een Zorgende ZiekenHuisomgeving op termijn terugverdiend

een 'kindvriendelijke'
ziekenhuisomgeving:
aanzet tot herstel
Hoe ervaart een kind een ziekenhuisopname? Welke omgevingsaspecten zijn
doorslaggevend voor de ziekenhuiservaring
van patiënten, bezoekers en personeel? Hoe
kan de omgeving bijdragen tot genezing? En
welke rol kan de ziekenhuismanager van de
toekomst hierin spelen? Met de antwoorden
tonen we het belang van een goed ontworpen omgeving voor het welzijn van een kind.
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Ziekenhuisinrichting

Betekent kindvriendelijk
'Disney'?
De manier waarop een kind een bezoek aan het
ziekenhuis beleeft, wordt sterk beïnvloed door de fysieke
omgeving waarin het vertoeft. Heel vaak gaan zorgverleners ervan uit dat het 'verdisneyseren' van een
ruimte de manier bij uitstek is om deze kindvriendelijk te maken. Bij aanvang van dit onderzoek naar
kindvriendelijke ziekenhuizen gingen we ervan
uit dat het aanbrengen van speelgoed of de ruimte
opfleuren met grappige figuurtjes maar één mogelijk
aspect is voor het welbevinden van het kind in deze
onbekende omgeving.
Dit artikel kwam tot stand vanuit een onderzoek naar
kindvriendelijke ziekenhuizen aan de Hogeschool
Gent, School of Arts, onder het promotorschap van
Jan De Pauw. Het projectmatig wetenschappelijk
onderzoek (PWO) vertrok vanuit de vraag van het Gentse
Jan Palfijnziekenhuis voor een kindvriendelijker klimaat,
waarin kinderen op een natuurlijke wijze kunnen ervaren
dat ziek zijn, genezen en sterven inherent zijn aan het leven.
De opinie van kinderen die als bezoeker of als patiënt in het
ziekenhuis aanwezig waren, werd onderzocht in samenwerking met de Universiteit Gent. De resultaten van deze bevraging van kinderen over hun favoriete ziekenhuisomgeving
werden samen met inzichten uit de relevante literatuur door
studenten interieurvormgeving en kunst van de School of
Arts vertaald naar ruimtelijke en artistieke concepten. Door
de samenwerking met studenten werden er creatieve antwoorden geboden op deze vraag uit het werkveld.
Binnen het onderzoek werden later focusgroepsgesprekken met 28 kinderen uit een willekeurige basisschool in
Gent georganiseerd. De kinderen waren een heterogene
groep van 11 jongens en 17 meisjes tussen 10 en 13 jaar. De
helft had niet-Belgische ouders. Aan de hand van toegespitst
spelmateriaal en gesprekken die werden geobserveerd en
geanalyseerd door orthopedagogen, dachten de kinderen na
over aspecten van vormgeving, kunst en natuur, en over het
ziekenhuis als architecturaal geheel met zijn verschillende
ruimtes. In totaal namen ze gedurende 12 uur deel aan het
onderzoeksproces. Daarbij inbegrepen waren de beoordeling
van het werk van de hogeschoolstudenten door de 'kinderjury' en een creatieve fase waarin zij hun eigen droomziekenhuis ontwierpen. De resultaten van dit onderzoek werden
gebundeld in het boek 'Dragende Muren. Over het ontwerpen van een zorgende ziekenhuisomgeving voor kinderen'1.

'Groen' komt meer en
meer de ziekenhuismuren
binnen
Op de vraag om hun lievelingsplekje te schetsen, tekenden
alle kinderen uit de focusgroep hun eigen slaapkamer of
(een deel van) de living thuis. De kinderen omschreven hun
lievelingsplekje als gezellig en veilig, een plaats waar dagelijkse gebeurtenissen als eten, samen zijn, rusten of slapen
mogelijk zijn. Wanneer zij stilstonden bij een ziekenhuisopname, bleven de aspecten 'comfort' en 'geborgenheid'
centraal in hun uitspraken. Zo lieten zij bijvoorbeeld verstaan dat het overdag heel fijn is om uit je ziekenhuisraam
naar een natuurlijk tafereel te kunnen kijken, maar dat ze
’s nachts meer gerustgesteld zouden zijn door de aanwezigheid van licht achter de ramen van de huizen, aan de overkant van de straat.
Jozefien Muylle
master in de agogische
wetenschappen

geruststellend en
beangstigend

postgraduaat kunst- en
cultuurmanagement

Kinderen zijn over het algemeen zeer goed in
staat te vertellen hoe ze bepaalde omstandigheden zoals
een ziekenhuisopname ervaren. Ze kunnen verschillende
aspecten aanwijzen die hen geruststellen en andere die net
beangstigend zijn. Kinderen vinden het bijvoorbeeld heel
belangrijk te weten dat hun ouders comfortabel kunnen
slapen in het ziekenhuis en er op een aangename manier
kunnen vertoeven. Dit baart hen meer zorgen dan we
zouden verwachten. Bovendien hebben zij aandacht voor
hygiëne, voor de mate waarin een gebouw goed onderhouden is, voor veiligheid – zoals de aanwezigheid van een
leuning bij een trap – en andere zaken die we eerder tot de
wereld van de volwassenen zouden rekenen. De vaststelling
dat kinderen het heel fijn vinden wanneer er dieren in de
omgeving vertoeven en hun voorkeur voor de alomtegenwoordigheid van water, ligt meer voor de hand. Tenslotte
hebben kinderen er weinig moeite mee om los te komen
van vertrouwde spelmogelijkheden zoals de typische speeltuinen. In hun fantasie kunnen heuvels op een grasplein of
de toevoeging van abstracte objecten prima als interactieve
speelomgeving dienen.

coördinator bij mus-e
belgium

VreemDe omgeving
Voor een kind is een ziekenhuisopname meestal
een zeer indrukwekkende belevenis. Het komt in een onbekende omgeving terecht waar alles vreemd is en lijkt. De
geluiden, het lawaai, de geuren, de verpleging en artsen,
de doolhof aan gangen en ruimtes ... In deze wirwar aan
indrukken ondergaat het kind onderzoeken en eventueel
ook behandelingen. Veelal moet het kind een stuk van zijn
zelfbeschikking opgeven. Net zoals een volwassene in een
gelijkaardige situatie kan het zo minder controle uitoefenen over zijn persoonlijke noden dan in de eigen omgeving.
Het kind moet toelating vragen voor evidente handelingen
zoals toiletbezoek en kan niet altijd kiezen wanneer het wil
rusten, eten, spelen of slapen. Hoe klein het kind ook is,
het wegvallen van de controle over wat het wil doen en in
welke omstandigheden dat gebeurt, kan zeer oncomfortabel aanvoelen.
08
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Leen De Wilde
interieurvormgever,
praktijkdocent
Hogeschool gent,
school of arts
gent
leen.dewilde@hogent.be

Omgaan met De situatie:
coping
Hoe een kind een ziekenhuis als patiënt of als
bezoeker beleeft, is een samengaan van verschillende
elementen die deze persoonlijke ervaring beïnvloeden.
De medische zorgen die uiteindelijk de reden zijn van
hun ziekenhuisverblijf, kunnen niet zonder het sociale
aspect: de affectieve en relationele componenten van een

L’hôpital «ami des enfants»:
un coup de pouce à la guérison
le mot «ami des enfants» revêt de nombreuses signiﬁcations. les
adultes se plaisent généralement à donner leur propre interprétation
de ce qui est bon pour un enfant sans écouter ce qu’il a à dire à ce
propos. un milieu hospitalier ami des enfants repose sur l’expérience
de ceux-ci en tant que visiteurs ou patients à l’hôpital et s’attache
à l’inﬂuence de l’architecture, de l’aménagement de l’espace, de la
nature et de la distraction positive sur leur bien-être.
cet article se réfère à une étude sur les hôpitaux amis des enfants
menée par la Hogeschool gent, school of arts. l’opinion des enfants
présents à l’hôpital en tant que visiteurs ou patients y a été analysée
en collaboration avec des chercheurs de l’universiteit gent. l’étude
s’est focalisée sur l’importance de la conception de l’environnement
hospitalier plus que sur le processus de consultation, de diagnostic et
de traitement médical. la collaboration avec des étudiants en architecture d’intérieur et en art de la school of arts a permis de proposer
des réponses créatives à la demande émanant du terrain.

© leen de Wilde

ziekenhuisbezoek. Ze worden mede bepaald door de ondersteunende diensten van een ziekenhuis. Dit alles speelt
zich af in een concrete, ontworpen ruimte.
Wil men werkelijk op de noden van het kind inspelen, dan
is er een evenwicht noodzakelijk tussen de verschillende
factoren die het welbevinden van een kind in een ziekenhuis bepalen. Zo kan een arts die tijdens een onderzoek de
ouders van het kind volledig negeert, moeilijk tot goede
resultaten komen. Een puber die voor langere tijd wordt
opgenomen zonder interactiemogelijkheden met de buitenwereld, loopt de muren op.
Kinderen ontwikkelen eigen strategieën om mentaal en
emotioneel met die situatie om te gaan. Dit noemt men
'coping'. De aard van de ziekte en de conditie van het kind
spelen een rol in het al dan niet kunnen aanwenden van
bepaalde strategieën. Toch is het belangrijk te zien hoe de
fysieke omgeving copingstrategieën mogelijk kan maken
die bepalend zijn voor een succesvolle verwerking van stress
en problemen2. De fysieke omgeving kan immers ondersteunend zijn en faciliteiten aanreiken die op een positieve
manier het gevoel van welzijn bij kinderen beïnvloeden. Zo
kan de patiëntenkamer erop gericht zijn om eigen, persoonlijke spulletjes van het kind een plaats te geven. Het kind kan
zo een thuisgevoel creëren. Het regelmatig kunnen gebruiken van een familiekamer met een tafel waaraan de voltallige familie van het zieke gezinslid samen kan eten, ervaart
het kind eveneens als een gewone thuissituatie. Mooie plaatsen in het ziekenhuis waar van alles te zien of te beleven is,
of een makkelijk te bereiken tuin, zorgen – als het kind sterk
genoeg is om hier gebruik van te maken – ervoor dat een
kind positief en actief geëngageerd blijft.

Richard Wolf Endoscopie NV met zetel te Drongen-Gent is sinds 1977 een vaste waarde
op de markt van endoscopie en schokgolftherapie.

OFFRES D’EMPLOI

VACATURES

Om onze kwaliteit en service verder te optimaliseren zoeken wij dringend nieuwe collega’s
en wel voor de volgende functies:

MEDEWERK(ST)ER KLANTENDIENST, 4/5
VERTEGENWOORDIGER, VOLTIJDS
SERVICE TECHNIEKER, VOLTIJDS
Kijk snel onder vacatures op www.richard-wolf.be en vind er alle verdere informatie.

Richard Wolf Endoscopie SA, dont le siège est situé à Drongen-Gand est depuis 1977 une
valeur sûre sur le marché de l’endoscopie et de la thérapie par ondes de choc.
Pour continuer à optimaliser la qualité de notre service, nous cherchons de toute urgence
de nouveaux collègues pour les fonctions suivantes:

COLLABORATEUR(TRICE) SERVICE CLIENTELE, 4/5
REPRESENTANT, TEMPS PLEIN
TECHNICIEN, TEMPS PLEIN
Consultez nos offres d’emploi sur www.richard-wolf.be où vous trouverez de plus amples
informations.
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pictogrammen en symbolen of aan een specifiek patroon of
duidelijke herkenningspunten op ooghoogte voor kinderen
van verschillende leeftijden. Daarnaast moet men er in de
ontwerpfase rekening mee houden dat patiënten vaak in
een rolstoel of in een bed vervoerd worden. Omdat zij de
omringende ruimte vanuit een ander perspectief waarnemen, zullen zij die ook anders beleven.

© leen de Wilde

ZintUigLiJke ervaringen

Wat is evidence based
design?
Het inzicht dat de fysieke omgeving kinderen
ondersteuning biedt, kunnen we vervolgens in een breder
perspectief bekijken. Het is immers niet zomaar een
aanname dat de fysieke omgeving een invloed heeft op
de ziekenhuisbeleving van mensen in het algemeen. De
Evidence Based Design-benadering (EBD) baseert zich
bij de ontwikkeling van vormgeving en architectuur op
de objectieve meetbaarheid van bepaalde effecten van de
omgeving op de mens. Gebouwen kunnen zo ontworpen
worden dat ze een direct effect hebben op de gezondheid
van patiënten, werknemers en bezoekers3. Er werden vanaf
begin jaren 1980 heel wat studies uitgevoerd door onder
meer Roger Ulrich4, Mardelle Shepley en Kirk Hamilton
die de positieve correlatie tussen omgevingsfactoren en
gezondheid lieten zien. Zo kwamen ze tot de vaststelling dat
heel wat elementen een directe invloed uitoefenen op de
patiënt: een goed ventilatiesysteem, akoestische kwaliteit,
voldoende rust, voldoende daglicht en regelbare verlichting, het gebruik van eenpersoonskamers, genoeg contact
met de natuur en een duidelijke signalisatie en oriëntatie.
Enkele voorbeelden kunnen dat verduidelijken. Voor een
kind dat voor het eerst met een ouder in het ziekenhuis
aankomt, is het belangrijk dat de omgeving meteen geruststelt. Een balie die niet te hoog is, waardoor er contact kan
zijn tussen het kind en de onthaalmedewerker, is al een
goede start. Vervolgens worden ouder en kind naar een
bepaalde afdeling gestuurd. Een eenvoudig en volledig
signalisatiesysteem dat ook leesbaar is voor kinderen zorgt
ervoor dat het kind zich kan oriënteren. We denken bijvoorbeeld aan een bepaald kleurgebruik, aan kindvriendelijke
10
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en als de
behandelkamer er nu
eens zo uitzag?

Een ander invloedrijk element is de aanwezigheid
van natuurlijk licht. Bij premature baby’s wordt een opmerkelijk verschil in gewichtstoename vastgesteld wanneer zij
maximaal kunnen genieten van natuurlijk licht5. Door de
aanwezigheid van natuurlijke lichtinval kunnen patiënten
sneller herstellen, hebben ze minder last van pijn en van
depressies6. Het is dan ook belangrijk dat er in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de oriëntatie en
inplanting van ziekenhuisfaciliteiten. Dat geldt ook voor
de impact van geluidsoverlast op de rust en het welbevinden van kinderen. Door een voortdurende blootstelling
aan lawaai, zoals het gepiep van monitors, telefoongerinkel, voorbijrijdende karren en pratende mensen, worden
patiënten, maar ook de zorgverleners zelf, prikkelbaar en
angstig, vertonen kinderen opgewonden en luidruchtig
gedrag en wordt de slaapkwaliteit belast. Ook dat kan men
verhelpen door een aantal organisatorische en functionele
ingrepen die het akoestische comfort verhogen.
Dergelijke wetenschappelijk onderbouwde benaderingen
houden evenwel niet altijd rekening met de impact van de
persoonlijke visie en voorkeuren of de culturele en maatschappelijke achtergrond van de aanwezigen. Toch zijn ook
die belangrijk. Zo kunnen geuren herinneringen en emoties
teweegbrengen die een invloed hebben op ons handelen.
Naargelang de context en de regio kunnen dezelfde geuren
andere associaties oproepen7. Deze vaststelling gaat ook op
voor andere zintuiglijke ervaringen. Mensen kunnen niet
herleid worden tot zuiver objectief meetbare feiten.

de kracHt Van De natUUr
Een element dat de positieve correlatie tussen
omgevingsfactoren en gezondheid goed illustreert, is de
kracht van de natuurlijke omgeving. We zien dat 'groen'
meer en meer de ziekenhuismuren binnenkomt en dat er
vaak een ongedwongen verbinding wordt gemaakt met de
wereld buiten door onder meer allerlei bloemen, bomen,
planten en andere begroeiing. Ontwerpers experimenteren met groen, met natuurlijke aroma’s, met texturen en
natuurlijke, duurzame materialen, met kleuren en licht
gebaseerd op fauna en flora. De natuur heeft een positieve
invloed op de cognitieve, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen8 en hun herstelprocessen.
Bekend zijn de 'healing gardens' of heilzame, ondersteunende tuinen. Dit zijn natuurlijke plaatsen waar fysieke
symptomen en het welzijn van mensen verbeterd kunnen
worden door middel van passieve of quasi passieve activiteiten zoals rusten, luisteren en verkennen3. De herstellende werking van flora en fauna op het menselijk welzijn
is onweerlegbaar. Mensen reageren vrijwel onmiddellijk, al
dan niet bewust, op natuur en dat ongeacht hun culturele
achtergrond of levenservaring. Buiten zijn in een tuin of in
een natuurlijke omgeving, zorgt ervoor dat het stressniveau
verlaagt, het humeur verbetert, de gezondheidstevredenheid verhoogt en dus de tevredenheid over de zorgverlening. Kinderen hebben duidelijke voorkeuren. Water moet

“Ik maak deel uit van
het visitekaartje van
dit ziekenhuis”
Evy Pesi, teamchef ISS
Erasmusziekenhuis, Anderlecht

Evy leidt teams die laboratoria, operatieruimtes en patiëntenkamers
schoonmaken. Zij luistert voortdurend naar wat de klant wil, motiveert
haar mensen en stuurt bij waar nodig. Alles moet tot in het kleinste detail
proper zijn. Voor dokters, verpleegkundigen én patiënten. Dát is de spirit
van ISS – wereldwijd een half miljoen collega’s. Met oplossingen op maat
én de kracht van Human Touch. Zodat u en uw mensen meer tijd krijgen
voor de core business van uw organisatie.
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POsitieVe aFleiding
Een slim ontworpen omgeving nodigt op een
directe manier uit tot positieve afleiding. Maar ook op
indirecte wijze kan hij ruimte bieden aan allerlei vormen
van positieve afleiding: een verjaardagsfeestje, een live
concert, een film samen met leeftijdsgenootjes, bezoek van
de cliniclowns, samen koken (zeker voor adolescenten).
Afleiding kan verder gaan dan verstrooiing. Hoe vreemd de
ziekenhuisomgeving ook kan zijn voor kinderen en adolescenten, ze kan ook nieuwe perspectieven bieden. Zo zullen
sommige kinderen misschien voor het eerst met bepaalde
kunstvormen in aanraking komen. Muziek en muziektherapie bijvoorbeeld kunnen een belangrijke stimulans zijn
voor het genezingsproces. Al in 1991 ontdekte Janet Caine
dat het ziekenhuisverblijf van premature baby’s met gemiddeld vijf dagen verkortte wanneer zij regelmatig naar een cd
met vocale muziek luisterden10. Muziektherapeuten maken
gebruik van instrumenten of technieken om de ademhaling te kalmeren en de hartslag te verlagen. Kinderen die
worden blootgesteld aan muziek, geven blijk van een positievere en meer betrokken instelling door bijvoorbeeld
sneller in interactie te treden met hun omgeving, positiever met anderen om te gaan en sneller initiatief te nemen11.

HaLLO manager
In het Joe Di Maggio Children’s Hospital in
Florida werden 23 ruime eenpersoonskamers ontworpen met rubberen vloeren, geluidsreducerende plafonds,
(stille) digitale communicatiesystemen, regelbare en

zachte verlichting, computers, bedden en eigen kastjes
voor de ouders, enz. Vervolgens werd onderzocht hoe de
medewerkers op deze nieuwe omgeving reageerden. Het
bleek dat de verpleegkundigen meer privacy ervaren waardoor ze geconcentreerder kunnen werken. Bovendien
verwachten de gezondheidswerkers zelf dat ze minder last
van vermoeidheid of stress zullen hebben12. Tevreden personeel kan meer oprechte belangstelling voor de patiënten
tonen – deze betrokkenheid wordt als zeer positief ervaren
door de kinderen en hun ouders.
Patiënten zijn consumenten die zich ook wat gezondheidszorg betreft informeren over de kundigheid van de
artsen, de kwaliteit van de zorgen, de aanwezige faciliteiten, de fysieke omgeving en de prijs. Het ziekenhuis van
de toekomst is dan ook familievriendelijk en gastvrij, en
wordt geïntegreerd in zijn omgeving. Door diensten aan
te bieden aan een publiek dat in de nabijheid van het ziekenhuis woont, kan een ziekenhuis zich profileren en zich
een moderner imago aanmeten. Zo is het niet ondenkbaar
dat wellness- en sportfaciliteiten, een restaurant, een
gezondheidswinkel, een reeks cursussen met betrekking
tot gezondheid en dergelijke meer worden aangeboden.
Uiteraard is het van wezenlijk belang dat de bestuursbeslissingen omtrent de zorgomgeving geïntegreerd worden in
organisatorische veranderingen. Dat kan niet zonder een
gedeeld communicatieplan. Cultuurverandering wordt een
betekenisvol proces wanneer er om input, feedback en evaluatie gevraagd wordt bij medewerkers, patiënten, familie
en bij de gemeenschap.
Deze aanpak geeft een centrale plaats aan de wijze waarop
het kind zijn passage in het ziekenhuis ervaart. Bij het
bouwen van een nieuw ziekenhuis of het verbouwen van een
bestaand ziekenhuis gebeurt het ontwerpproces best participatief, waarbij medisch personeel, architecten, interieurvormgevers, tuinarchitecten, technici, patiëntenraden en
directieleden samenwerken en luisteren naar de verwachtingen, noden en ideeën die bij de ander leven. Ongeacht
de aanzienlijke kosten voor het advies van experts en de
keuze voor een kwaliteitsvolle, zorgende ziekenhuisomgeving, mag de ziekenhuismanager erop vertrouwen dat die
investering zich op middellange termijn terugverdient. Dit
manifesteert zich onder meer in dalende kosten door een
efficiënter energieverbruik, kortere verblijven van patiënten en minder werkverzuim.
ontwerp voor een
kindvriendelijker
onthaal (delphine sys) .

© delphine sys

zichtbaar en hoorbaar zijn, en er moet een variatie aan
planten en begroeiing aanwezig zijn, waardoor er heel wat
dieren een habitat kunnen vinden. In samenwerking met
tuinarchitecten kunnen er een aantal thematuinen aangelegd worden, zodat mensen een plek kunnen opzoeken die
past bij hun gemoedstoestand van dat moment.
Een goed ontworpen, gebouwde omgeving kan op overtuigende wijze sociale, psychologische en gedragsmatige
patronen in het ziekenhuis bijsturen. Zo hebben kunst en
natuur in de plaatsen waar we werken, rusten en vertoeven,
een positief corrigerende invloed op onze hersenprestaties
en op het herstel van onze energie9.
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Zo zou een mortuarium
er kunnen uitzien
(sophie stans & anneleen
Waeterloos).

patHogenese VersUs
salutogenese
Een kindvriendelijke ziekenhuisomgeving ontwerpen is een grote, maar ook een zeer zinvolle uitdaging.
De omgeving maakt het verschil tussen wat een ziekenhuis
kan bijdragen aan 'genezing' en/of aan 'gezondheid' in
bredere zin. In de literatuur onderscheidt men 'pathogenese' van 'salutogenese'. In de salutogenese probeert
iemand zelf zin te geven aan zijn persoonlijke situatie door
verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van zijn
bestaan.13 Dit is een belangrijke aanvulling op de pathogenese die de wijze waarop een ziekte ontstaat, bestudeert. Bij
deze benadering wordt gezocht naar medische oplossingen
en behandelingen voor een ziekte zonder dat de patiënt
hierin een actieve rol moet spelen.
Het ziekenhuis van de toekomst zal er mee voor zorgen dat
mensen actief meer verantwoordelijkheid opnemen voor
de eigen gezondheid. Dit hangt samen met de verschuiving
van 'to cure', het genezen of beter maken van de patiënt,
naar 'to care', een zorgende houding aannemen waarin de
patiënt een steeds actievere rol gaat spelen. Zo kan een
ziekenhuis ervoor zorgen dat patiënten controle hebben
1

2

3

14

de Wilde l., muylle j.: dragende
muren. over het ontwerpen van een
zorgende ziekenhuisomgeving voor
kinderen. gent: aramer, 2012.
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Young people’s experience of a
paediatric hospital environment
and its relationship to their
feeling of well-being. [online].
available: http://ses.library.usyd.
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march 22].
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over regelbare factoren als privacy, temperatuur, (zon)licht
en geluid. Maar activeren kan ook verder gaan. Op grotere
schaal kan een ziekenhuis bijvoorbeeld sportfaciliteiten,
toegang tot (wandelen in) de natuur, ontmoetingsplaatsen
voor informele en formele contacten, wellness –en relaxatiefaciliteiten bieden.

kinD in een geZonde
samenleving
Op welke manier een ziekenhuis deel kan uitmaken van de samenleving vraagt nog om verder onderzoek.
Door de kwaliteit van leven in een samenleving te verbeteren en mensen te activeren om hierin ook zelf meer verantwoordelijkheid te nemen, lijkt het logisch dat de kosten
voor gezondheidszorg aanzienlijk gereduceerd kunnen
worden. Dit kadert in een meer integrale benadering van
gezondheid die op verschillende manieren haar vruchten
afwerpt voor het kind in ontwikkeling. Een kind heeft er
alle belang bij om alle kansen te krijgen om in een gezonde
samenleving op te groeien en wanneer het ziek is, te kunnen
genieten van een ziekenhuisomgeving die ondersteunend
is voor zijn welzijn.
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BD PhaSeal™ Closed System Transfer Device is the
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UN EXERCICE PÉRILLEUX ET UNE ÉPREUVE POUR LES DIRECTIONS D’HÔPITAUX

La communication
de crise à l’hôpital
Personne n'est à l'abri d'un incident grave ou d'une crise, les directeurs
d'hôpitaux non plus. Communiquer à ce sujet est un réel défi. Il faut rassurer et calmer l'anxiété collective par des messages exacts, cohérents et
consistants, tout en gérant le plus rationnellement possible l'incident ou la
crise même. De plus, le débriefing et l’évaluation ne doivent pas commencer après la crise, mais dès le départ.
Florence Hut

COMPLEXITÉ DE LA SITUATION
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Les anesthésistes affirment qu’ils connaîtront au
moins un accident en salle d’opération au cours de leur carrière 1. Cette affirmation peut être étendue aux directeurs
d’hôpitaux, qui connaîtront tous pendant leur mandat au
moins un incident grave ou une crise: faits divers, pannes,
incendies, erreurs et fautes médicales, débats et dérives
éthiques, épidémies et autres menaces sanitaires, soubresauts et conflits institutionnels, désordres politiques, scandales financiers, etc.
Ce genre d’événements doit se gérer avec calme, sérénité
et discernement. Les patients, le personnel et l’environnement de l’hôpital ont les yeux braqués sur la direction.
Ils attendent qu’elle prenne les bonnes décisions et qu’elle
diminue le niveau d’insécurité, voire de panique. La réaction du dirigeant appelle une bonne maîtrise de ses propres
affects et une aptitude à inspirer la confiance dans les
réponses et les solutions qui seront apportées.
Cet exercice est difficile. Il impose de structurer la communication, interne comme externe. La manière de communiquer pourra, dans les meilleurs cas, devenir un levier
pour rassurer et calmer l’anxiété collective, en inspirant
confiance dans la capacité de la direction à maîtriser le
tumulte. L’analyse rétrospective des événements permet
rarement de mettre en avant les facteurs de succès ou
d’échec de la communication des dirigeants.
La communication de crise constitue un défi récurrent
dans tous les milieux professionnels: les méthodes pour
transformer les hommes et les femmes en «grands communicateurs» restent des «recettes» un peu nébuleuses.
Beaucoup mettent en avant les qualités intrinsèques des
personnes, notamment leur talent à communiquer avec
précision, clarté et sobriété, ainsi que leur expérience de la
gestion de crises antérieures.
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L'IMPRÉVISIBILITÉ

Dr Florence Hut
Médecin-chef
CHU Brugmann
florence.hut
@chu-brugmann.be

La vie quotidienne à l’hôpital n’est un
«long fleuve tranquille» pour personne. Ni pour
les patients, malades et donc souvent anxieux, en
quête de soins de qualité. Ni pour le personnel,
dont chacun reconnaît le travail difficile et stressant avec des contraintes d’horaires, de pénurie de
main-d’œuvre, d’exigences des uns et des autres
et de charge de travail. Pas mieux lotis, les cadres
hospitaliers ne vivent pas que des jours heureux.
Ils doivent organiser et coordonner un travail toujours plus complexe dans un espace aux moyens
limités, où les exigences de tous sont ardues à
satisfaire. Les confrontations sont permanentes,
les flux d’informations mal contrôlés, et la satisfaction du personnel constitue une vraie gageure.
Dans cette organisation qui ne s’arrête jamais,
espace de stress et de contraintes, des incidents
surgissent fréquemment. Souvent imprévisibles,
ils sont des facteurs de déstabilisation de tout
l’hôpital. Ils laissent des cicatrices indélébiles et
participent aux peurs irraisonnées.
Même loin du climat suspicieux qui règne en Amérique du
Nord, les hôpitaux européens n’échappent pas à l’exposition médiatique: les journalistes sont à l’affût du scoop qui
fait vendre, et de la nouvelle qui fera les gros titres ou un
audimat flatteur.
Au cours des dernières années, plusieurs dirigeants hospitaliers ont dû gérer une communication de crise pour des
événements ou des incidents survenus dans leur hôpital.
Nous ne sommes pas ici dans le registre des fictions hospitalières dont raffole le public: il s’agit d’information en
direct, dans les journaux télévisés ou radiophoniques, et
des émissions de reportages ou de débats destinées à éclairer et commenter des dossiers spécifiques ou des incidents
récents.
Les mémoires restent marquées par certains sujets douloureux, qui ont passionné un temps l’opinion publique,
et administré quelques décharges d’adrénaline aux personnes propulsées à l’avant-scène. Chez nos voisins français, personne n’a oublié l’affaire du «sang contaminé»
en 1991, ou la canicule de 2003. Plusieurs hôpitaux

Crisiscommunicatie
in het ziekenhuis
Crisiscommunicatie is een oefening die niet zonder gevaar is, en een
toets voor de ziekenhuisdirecties. Niemand is gevrijwaard van crisissen. De situatie perfect beheersen is illusoir. Niets zeggen loont
evenmin: niet communiceren is ook een vorm van communicatie.
Het opduiken van een foutieve scoop neemt de nood aan crisisbeheer niet weg en de feiten moeten in een juist daglicht gesteld
worden. Er moet weerstand worden geboden aan de verleiding van
mediatisering en het naar voor schuiven van personen met een
overdimensionele ego. Voorbereiding is vereist. Namelijk door het
opstellen van een tijdsverloop voor het communicatieplan, door het
organiseren van simulatie-oefeningen, door het geven van mediatrainingen en vormingen specifiek gericht op crisiscommunicatie
door deskundigen op dit gebied.
Vermijd vooral: het zaaien van onnodige paniek, het botsen met
de gevoeligheden van bepaalde personen of groepen, en het in het
harnas jagen van partners.
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La règle d’or
reste de dire la
vérité, d’exposer
sobrement les
faits… quand on
les connaît
belges ont également été placés sous les projecteurs pour
des procès médicaux, des scandales de nature éthique
et financière, des accidents inexplicables, des disparitions… Récemment, un hôpital belge a dû gérer sur la place
publique la révélation d’un conflit entre deux chirurgiens,
dont l’un avait tenu à l’autre en salle d’opération des propos
injurieux et racistes.

DIFFÉRENTES SOURCES
DE CRISE
Il n’existe pas de classification des crises
auxquelles sont confrontées les institutions de soins.
Intuitivement, on observe les crises liées à l’hôpital luimême, où il faut distinguer les vrais des faux scandales, par
exemple à l’appui d’informations tronquées, exagérées ou
montées en épingle au départ d’une situation anodine.
D’autres crises découlent d’événements extérieurs à l’hôpital. L’établissement de soins devient secondairement un
des maillons de la crise elle-même. Il s’agit des drames
qui amènent brutalement un nombre élevé de blessés
graves. L’hôpital se trouve subitement confronté à un flot
de victimes présentant des traumatismes ou des blessures
sévères: incendie de l’Innovation (1967), drame du Heysel
(1985), explosion de gaz de Ghislenghien (2004), accident
ferroviaire de Buizingen (2010), etc. D’autres cas plus
ponctuels sont plutôt liés au caractère exceptionnel (VIP)
de certains patients (hémorragie digestive d’un Premier
Ministre en exercice, naissance de princes royaux, séjour
«médical» en Belgique d’un chef d’État
d’
étranger, etc.).

PAS OU PEU DE CONTRÔLE…
Sans laisser aux responsables le loisir de définir
une stratégie de communication, les camionnettes des
médias envahissent les abords de l’hôpital, les journalistes,
caméra à l’épaule et micro au poing, déambulent dans les
couloirs à l’affût de l’information. Les directeurs et le personnel sont traqués pour répondre à des interviews. On
attend d’eux qu’ils soient immédiatement disponibles
pour s’exprimer, alors qu’ils sont mobilisés par des plans
d’actions internes ou externes. Les voilà dans la cabine de
pilotage à gérer la crise, mais aussi sollicités (si ce n’est harcelés) pour s’exprimer.

EXPERTISE
Sodexo a développé 15 services qui chacun, dans un esprit de progrès
continu, contribuent à un meilleur fonctionnement. Ce n’est que positif
pour les prestations de chacun. Sur base des besoins et des valeurs de
votre organisation, nous vous proposons une gamme de services sur
mesure et complémentaires. Découvrez ce que nos Services de Qualité
de Vie peuvent représenter pour vous et visitez notre site Internet.
Nous ne voulons que le meilleur pour vous.
Nos 15 Services qui vous facilitent la vie
Gestion des salles de réunion, Gestion de l’espace & Déménagements,
Distribution automatique, Maintenance des équipements de laboratoire,
Multitechnique, Réception, Gestion des déchets, Restaurants de direction,
Benefits & Rewards Services, Espaces verts, Hygiène & Propreté, Boutiques,
Entretien des plantes d’intérieur & Décoration florale, Restauration,
Gestion administrative & Service de courrier
www.sodexo.be
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The Sodexo logo is a registered trademark of Sodexo S.A. © Sodexo 2013

SIKKENS
HEALTHCARE

Een totaaldiagnose
voor projecten
in de zorgsector.
Une approche globale
pour les projets du
secteur des soins
de santé.
Het Sikkens Healthcare concept
is een antwoord op de vragen uit
de zorgsector. Centraal staat het
Sikkens SCAN model (Service,
Color, Analyse, Nieuw): een totale
scan van een project gebaseerd
op een grondige analyse, een
professionele dienstverlening én
een welbepaalde kleurenaanpak
met het oog op een maximaal
“well-being” effect.
Le concept Sikkens Healthcare
offre une réponse aux questions
du secteur des soins de santé.
L’approche repose sur une méthodologie dénommée SCAN
(Service, Couleur, Analyse et
Novation): un check-up complet
de votre projet sur la base d’une
analyse approfondie, d’un service professionnel et d’une vision
du choix des couleurs tendant à
maximiser le bien-être.
www.sikkens.be

BEZOEK ONS OP
VISITEZ-NOUS À

EXPO 60+
2-3-4 oktober / octobre
Nekkerhal
Mechelen / Malines

© iStockphoto

MANAGEMENT

Au XXIe siècle, il est illusoire d’espérer maîtriser la diffusion de l’information. Les nouveaux médias (Twitter,
Facebook, blogs, pages web de la presse écrite et parlée)
donnent des accès immédiats et peu contrôlés aux faits
comme aux rumeurs. La concurrence dans la diffusion
de l’information est féroce. Le public est désormais spectateur et rédacteur, témoin et rapporteur, enquêteur et
commentateur.
Il n’est pas rare que des informations sur un incident hospitalier aient déjà fusé sans contrôle ni vérification avant
que les responsables de l’hôpital eux-mêmes en prennent
connaissance. La tâche de celui qui communique est alors
compliquée par la nécessité de rétablir une «certaine
vérité». La règle d’or reste de dire la vérité, d’exposer
sobrement les faits… quand on les connaît. Personne ne
détient le monopole de l’information. La crise plonge dans
le champ de l’émotionnel: il n’est pas facile de mettre les
pendules à l’heure et d’expliquer les faits avec concision.
Pourtant, l’enjeu est de taille: à l’occasion d’une crise, c’est
l’organisation qui est mise en péril jusqu’à engager parfois
sa propre survie. La crise teste la capacité de réaction de la
direction. Il faut que les messages soient cohérents, exacts
et consistants, pour canaliser les rumeurs, les incertitudes
et les erreurs. Il en va de la crédibilité de l’hôpital et de
sa réputation.

GESTION DE LA TEMPÊTE
L’objectif est de rassurer et d’informer. Notamment en indiquant que la crise, si elle n’est pas encore sous
contrôle, le sera sous peu. Reconnaître l’incident et l’expliquer constituent les premières étapes pour montrer que la
crise n’est ni ignorée ni minimisée. Les deux mots d’ordre
pour convaincre sont cohérence et intégrité.
La communication n’est pas une fin en soi: elle n’est pas
immédiatement déterminante pour les personnes (personnel ou patients) le plus directement impliquées. La
priorité consiste à mettre en place une gestion rationnelle
et efficace de la crise elle-même, surtout lorsque des vies
sont en jeu.
La communication de crise repose sur une série de principes, remis au goût du jour face à l’explosion de la communication informelle portée par les nouvelles technologies
de l’information.

Au moins un incident
grave ou une crise
pendant votre mandat
de directeur.

CES PRINCIPES SONT LES SUIVANTS 2:
1. L’anticipation
Être pris au dépourvu est rarement la situation idéale;
la communication gagne en efficacité par une stratégie
globale, définie et réfléchie le plus en amont possible de
son exécution.
2. Le partage
La communication sensible est une communication de
relations publiques davantage qu’une communication
«corporate», qui met en jeu les seules préoccupations
institutionnelles.
3. Les nuisances
Loin du discours d’autosatisfaction ou d’immunité, la communication de crise doit reconnaître les impacts négatifs
que l’organisation occasionne. Outre une élémentaire
marque de respect de l’opinion, c’est également un paramètre de performance de la communication.
4. Le ciblage
La communication de crise doit dépasser la vision simplificatrice du traitement de l’opinion publique, pour se
concentrer sur les cibles prioritaires, en l’occurrence,
souvent décisionnelles.
5. L’occupation du terrain
Le risque, le débat polémique, l’acceptabilité et la crise sont
des domaines où la temporalité est majeure. Il importe de
prévoir une communication à long terme et une présence
argumentaire constante.
6. La preuve
Justement parce que le terrain est contesté, l’ensemble du
discours de l’organisation doit en permanence reposer sur
des éléments justificatifs.
7. Le symbole
La communication de crise accorde une place majeure à la
symbolique. Sur des thèmes à forte potentialité polémique,
l’organisation sait que la perception compte autant que
l’action. L’organisation devra montrer une attitude basée
sur l’ouverture et la transparence.
8. L’accessibilité du discours
La communication de crise est par nature «technique»,
elle évolue dans un langage élaboré et doit donc viser
en permanence la vulgarisation, faute d’être réellement
compréhensible.
9. La proximité
C’est au plus proche de ses interlocuteurs que la
Hospitals.be / 2013 n°4
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… ET MAÎTRISER LE TEMPS

Se préparer grâce à des exercices de simulation.

communication de crise s’adresse. Tout discours transmis
via des médias unilatéraux (communiqués distants) est
inefficace. La crédibilité se gagne par la proximité.

SE PRÉPARER …
Alors que la plupart des événements «indésirables» sont imprévisibles, l’anticipation et la préparation
sont indispensables.
La préparation définit les ressources humaines et matérielles nécessaires (équipement, personnes mobilisables,
définition des rôles de chacun, etc.) et dresse un réseau de
contacts afin d’entrer vite en relation avec les personnes
concernées (médias, autorités compétentes, experts
externes, relais politiques, etc.). Par l’obligation légale de
disposer d’un plan MASH 3, les hôpitaux sont tenus d’avoir
réfléchi et préparé un plan de crise. Le plan MASH n’est pas
lui-même un plan de communication de crise. Il doit s’intégrer dans «le plan de crise» global dont il est indissociable.
Les hôpitaux doivent élaborer un plan qui reprend des
éléments d’organisation, de mobilisation des ressources
humaines et matérielles; ils doivent participer régulièrement à des exercices de préparation mettant en scène des
catastrophes lors desquelles ils jouent un rôle capital.
Il reste nécessaire de faire la part entre la gestion de la crise
elle-même et son plan de communication.
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Un point-clé concerne la maîtrise du temps.
En cas de crise, le temps se heurte au décalage entre le
déroulement de la crise et le calendrier extérieur à l’incident. La cohérence temporelle est déterminante: un
planning reprenant les différentes phases et la prévision
des moments de communication futurs permet de mieux
s’ancrer à la réalité. Il existe des outils comme les «time
sheets», les lignes du temps, les plans de communication
visuels qui sont utiles pour ne pas se laisser dépasser par le
temps qui file à son propre rythme.
Le plan de communication, outre qu’il doit être phasé, doit
contenir différents éléments:
• le message (contenu à faire passer pour atteindre l’objectif poursuivi),
• le groupe-cible à atteindre,
• le canal de communication utilisé,
• l’émetteur du message,
• le matériel nécessaire,
• et le responsable de l’action.
Les points de communication planifiés sont l’occasion de
«rectifier le tir» en cas de débordements ou d’informations contradictoires, d’éviter de communiquer trop tôt ou
trop tard et de fidéliser l’audience. Les tâches doivent être
clairement réparties. Le ou les porte-paroles doivent être
nommément désignés. La forme est un élément à prendre
en compte. Il est utile de tester le message tant en interne
qu’en externe, avant large diffusion dans la presse.
Le communiqué de presse est un outil indispensable. Il doit
être maîtrisé dans la forme comme dans le contenu. Il doit
reprendre les faits précis de manière concise, le message
principal en tête, des phrases et des paragraphes courts
avec une seule idée par paragraphe, la réponse aux questions: qui, quoi, où, quand, comment, ainsi que les coordonnées du point de contact. On recommande le principe
du «KISS» (Keep It Short and Simple).

Il est nécessaire de faire
la part entre la gestion de
la crise elle-même et son
plan de communication
En 2013, il est bien sûr impossible d’ignorer le réseau internet. Il importe donc de publier sur le site Web de l’hôpital
les communiqués de presse et les points d’information sur
la situation.
Dans certains cas, un call center peut être précieux: une
préparation (formation et information des téléphonistes,
numéro de téléphone connu du public, messages en lien
avec la communication diffusée) et une anticipation de
cette possibilité feront épargner du temps et de l’énergie.
À l’occasion de la crise, certaines personnes risquent d’être
mises en cause, ce qui génère de la souffrance. Les règles de
confidentialité doivent être renforcées et le respect de la vie
privée doit être le mot d’ordre: la crise ne délivre en rien du
secret professionnel.

MANAGEMENT

Terminer en communiquant a posteriori sur l’ensemble des
actions qui ont permis de surmonter la crise et remercier
les partenaires et ceux qui ont assumé leur rôle.

LES RELATIONS AVEC
LES MÉDIAS
Le talent du communicateur est de tisser une
relation de confiance avec les journalistes, tout en gardant
à l’esprit le devoir de prudence, le respect et la collégialité.
Bien connaître les différents groupes de médias, leurs sensibilités et leurs intermédiaires facilite les liens. Établir
une relation de saine collaboration et de confiance en
prêtant attention à leur point de vue permet de s’appuyer
sur les médias comme canal privilégié de contact avec la
population, et de recueillir l’information directement en
possession des médias eux-mêmes. Les journalistes ont
des échéances strictes à respecter. Ils apprécient qu’on
respecte leur timing. Leurs attentes et celles de l’hôpital
peuvent se rencontrer à l’occasion de «points de presse»
organisés où ils savent qu’ils trouveront les informations
structurées qu’ils cherchent. À cette occasion, la communication doit être franche et précise, avec un bon niveau
de vulgarisation. Considérer que les journalistes sont des
partenaires et accepter qu’ils puissent commettre des
erreurs. Attention cependant de ne pas négliger les autres
groupes cibles au seul profit des médias: il y a donc lieu de
déterminer quelles sont les autres «parties prenantes»
intéressées et impliquées par la communication. On songe
ici par exemple aux actionnaires de l’hôpital, aux autorités
publiques et aux syndicats.

ART ET TECHNIQUE À LA FOIS
La communication de crise est un exercice
périlleux et une épreuve pour les directions d’hôpitaux.
Personne n’est à l’abri de ces crises. La maîtrise parfaite de
la situation est une illusion. La politique du silence, ou de la
chaise vide, n’est jamais payante: ne pas communiquer est
aussi une forme de communication. L’émergence d’un faux
scoop n’écarte pas de la nécessité de gérer la crise et de restaurer les faits. Il faut résister à l’appétit de médiatisation et
à la mise en avant des personnages à l’ego surdimensionné.
Il est donc conseillé de se préparer. Notamment par la mise
au point d’un plan de communication temporalisé, par la
mise en situation grâce à des exercices de simulation, des
séances de media-training et des formations axées sur la
communication de crise délivrées par des experts.
L’entraînement à jongler avec les communiqués de presse
et l’habitude d’interagir avec les médias constituent des
atouts qui faciliteront la collaboration avec les journalistes.
La cohérence, la transparence et l’éthique doivent rester les
fils conducteurs pendant tout le déroulement de la crise,
dans le but de rassurer la collectivité tout en respectant les
victimes, les patients, le personnel et l’hôpital.
La communication demeure aujourd'hui ce qu'elle était pour
Aristote: un art, au moins autant qu'une technique…

LE DÉBRIEFING ET L’ÉVALUATION

Le débriefing commence
dès le départ et se
poursuit après la crise.

1
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Le débriefing et l’évaluation ne doivent pas commencer après la crise, mais dès le départ. Il s’agit d’assurer
la veille permanente, le «media monitoring», en suivant
l’information en dehors de la cellule de crise: l’attention
se portera sur la pertinence du moment et de la tonalité
des messages, et sur leur cohérence. On obtient ainsi une
«image» de l’événement dans divers médias. Cette information est utile pour les responsables; elle permet de réajuster les actions de communication.
Dans un second temps, il faudra procéder à l’évaluation de
l’après-crise pour en tirer les enseignements et pour modifier, si nécessaire, l’organisation de la cellule de crise. Cet
examen comporte une analyse méthodique et une synthèse
des éléments recueillis: l’information a-t-elle été correctement transmise? Comment les messages-clés sont-ils
passés? Des erreurs ou des rumeurs ont-elles circulé?
Quels ont été les arguments des autres organisations, des
citoyens? Comment le public a-t-il réagi? Quel a été le ton
adopté dans la communication ? Quels sont les mots qui
auraient dû être évités?…
Les dégâts collatéraux occasionnés par la communication
doivent être abordés franchement. Le débriefing doit se
prolonger par la formalisation écrite des points d’enseignement en vue d’une crise ultérieure.
Les trois grands écueils à éviter sont les suivants: créer une
panique inutile, heurter les sentiments de certains groupes
ou personnes, et se mettre des partenaires à dos 4.

3

A.R. du 17 octobre 1991
(modifiant l’A.R. du 23
octobre 1964) disposant
l’existence d’un plan MASH
(Plan de Mise en Alerte des
Services Hospitaliers)
faisant partie des normes

auxquelles un hôpital doit
répondre pour être reconnu
en tant que tel.
4

Prévoir et gérer une
communication de crise
Guide pour les communicateurs fédéraux - COMM

Collection - N°7 (http://www.
fedweb.belgium.be/fr/
binaries/broch_
commcollection7_
crisiscommunicatie_fr_
tcm119-3340.pdf).
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Besparingstraject ziekenhuiswereld leidt naar slimme outsourcing

Les mesures de restriction dans le secteur hospitalier mènent à un outsourcing intelligent

Comment la prestation de services facilitaires
dans les hôpitaux va-t-elle évoluer dans les
cinq prochaines années ?
Waar staat facilitaire dienstverlening
in ziekenhuizen over vijf jaar ?

Le département Healthcare d’ISS fournit des services
facilitaires sur site avec son propre personnel dans les
hôpitaux et les maisons de repos. En Belgique, plus
de 1.000 collaborateurs d’ISS assurent le nettoyage,
le catering, le support et la logistique dans plusieurs
dizaines d’établissements hospitaliers. Comment la
prestation de services facilitaires va-t-elle évoluer dans
le secteur hospitalier? Quelle sera la situation dans
cinq ans? Nous avons posé la question à Dominique
Fernandez, Operations Manager chez ISS Healthcare.

De afdeling Healthcare van ISS verzorgt in
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen on-site
facilitaire diensten met eigen medewerkers. In
tientallen ziekenhuizen in België zijn meer dan
1.000 ISS-medewerkers actief, voor schoonmaak,
catering, support en logistieke diensten. Hoe zal de
facilitaire dienstverlening in de ziekenhuiswereld
evolueren? Waar staan we over vijf jaar? We
vroegen het aan Dominique Fernandez, Operations
Manager bij ISS Healthcare.

«Le temps presse dans beaucoup d’hôpitaux», déclare d’emblée
Dominique Fernandez. «L’heure des restrictions a sonné dans de
nombreux établissements hospitaliers. Ces derniers recourent
encore souvent à leur propre personnel pour les tâches non
infirmières. Une gestion qui deviendra intenable d’ici quelques
années.»

“Het is in veel ziekenhuizen vijf voor twaalf”, zegt Dominique
Fernandez. “Veel ziekenhuizen moeten besparen. Voor nietverpleegkundige taken schakelen ze nog vaak eigen personeel
in. Doe je dat over enkele jaren nog, dan krijg je het moeilijk.”

MOINS DE PERSONNEL INFIRMIER
Pour quelles raisons? Dominique Fernandez pointe plusieurs
facteurs. «Le marché du personnel infirmier se rétrécit de plus
en plus car c’est un métier lourd, les jeunes n’apprécient pas de

MINDER VERPLEEGKUNDIGEN
Waarom? Dominique Fernandez ziet verschillende factoren. “De
markt van verpleegkundigen wordt erg krap, want het is zwaar
werk en lang niet alle jongeren zijn tuk op flexibele werkuren; de
medewerkers met lange dienstjaren worden ouder, organisaties
moeten flexibel inspelen op afwezigheid door ziekte en vakantie,

“

Nos collaborateurs sont
indispensables. Tout le
monde les connaît car ils
sont très visibles.

”

travailler selon des horaires flexibles, les collaborateurs ayant
de longues années de service vieillissent, les organisations
doivent répondre de façon flexible à l’absentéisme pour cause de
maladie et de congé et le travail infirmier ne va certainement pas
diminuer. Le secteur hospitalier doit dès lors employer de façon
plus intelligente que jamais ses propres ressources humaines.»

DAVANTAGE D’OUTSOURCING
Ménager son propre personnel? Dans ce cas, il faut envisager
l’outsourcing des tâches non infirmières. «Si l’outsourcing
procure pas mal d’avantages pratiques, il aide aussi à garder le
contrôle sur les finances. Les hôpitaux sont demandeurs parce
qu’ils peuvent de moins en moins compter sur les subsides des
autorités publiques.»

OUTSOURCING DE TÂCHES
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES
«Depuis de longues années, ISS est le partenaire de nettoyage de
nombreux hôpitaux, mais savez-vous que nous y reprenons aussi
à notre compte toujours plus d’autres tâches pour lesquelles
aucun diplôme en soins infirmiers n’est requis?» Dominique
Fernandez cite quelques exemples: «Il s’agit de la préparation
des repas et de leur acheminement dans les chambres. Et
ISS fait bien plus encore. Notre département ISS Healthcare
Catering s’occupe des repas des patients et gère les restaurants
du personnel et des visiteurs de quelques-uns des plus grands
hôpitaux belges».

DE NOUVEAUX CONTRATS
GRÂCE À LA SYNERGIE
La synergie entre les différents départements d’ISS procure
régulièrement à la société de nouveaux contrats: «Nos clients
apprécient de travailler avec un seul et unique partenaire
facilitaire professionnel. Cette évolution va aussi se poursuivre
dans les cinq prochaines années. Un exemple tout récent? Notre
équipe de catering est active depuis de nombreuses années à
la Clinique Saint-Luc Bouge (Namur). Extrêmement satisfaite de
nos prestations et de notre vitesse de réaction, la direction nous
a maintenant aussi confié le nettoyage.»

UNE APPROCHE HUMAINE
Dominique Fernandez souligne que l’approche humaine joue
un rôle important dans la très longue collaboration d’ISS avec
le monde hospitalier: «Nos collaborateurs sont indispensables.
Tout le monde les connaît car ils sont très visibles. Il y a peu
de rotation dans notre personnel d’entretien dans les hôpitaux.
Les équipes d’ISS se sentent très appréciées. Dès 6h du matin,
elles sont en forme et de bonne humeur, même si elles voient
parfois aussi des choses moins joyeuses. Elles sont fières de
leur travail!»

“

Onze mensen zijn onmisbaar.
Iedereen kent hen, want ze
zijn zeer zichtbaar.

”

en er zal zeker niet minder verpleegkundig werk zijn. Kortom,
de ziekenhuiswereld moet slimmer dan ooit de eigen human
resources benutten.”

MEER OUTSOURCING
Zuinig zijn op het eigen personeel? Dan is het goed om na te
denken over het outsourcen van niet-verpleegkundige taken.
“Niet alleen levert outsourcing heel wat praktische voordelen
op, het helpt ook de financiën onder controle te houden.
Ziekenhuizen zijn daar écht naar op zoek omdat ze steeds
minder op subsidies van de overheid kunnen rekenen.”

OUTSOURCING VAN STEEDS MEER TAKEN
“ISS is voor veel ziekenhuizen al jaren partner voor de cleaning,
maar weet je dat we in ziekenhuizen ook steeds meer andere
taken overnemen waarvoor geen verpleegkundig diploma
vereist is?” Dominique Fernandez geeft enkele voorbeelden:
“Denk aan maaltijden voorbereiden en naar de kamers brengen.
En ISS doet veel meer. Onze divisie ISS Healthcare Catering
verzorgt de patiënten-maaltijden en beheert de personeels- en
bezoekersrestaurants in enkele van de grootste ziekenhuizen
van België.”

NIEUWE CONTRACTEN DANKZIJ SYNERGIE
De synergie tussen de verschillende diensten van ISS leidt
geregeld tot nieuwe contracten: “Onze klanten werken graag
met één professionele facilitaire partner. Ook die evolutie zal
zich in de volgende vijf jaar doorzetten. Een voorbeeld heet van
de naald? In het ziekenhuis Saint-Luc in Bouge (Namur) is ons
cateringteam al jarenlang actief. Dankzij de grote tevredenheid
over hun prestaties en reactiesnelheid heeft de directie ons nu
ook de schoonmaak toevertrouwd.”

HUMAN TOUCH
Dominique Fernandez onderstreept dat de human touch een
belangrijke rol speelt in de jarenlange samenwerking van
ISS met de ziekenhuiswereld: “Onze mensen zijn onmisbaar.
Iedereen kent hen, want ze zijn zeer zichtbaar. Daardoor is er
weinig rotatie in ons schoonmaakpersoneel bij de ziekenhuizen.
De teams van ISS voelen zich sterk gewaardeerd. Van 6 uur ’s
ochtends zijn ze in vorm en goedgehumeurd, al zien ze soms
ook minder leuke dingen. Ze zijn trots op hun werk!”

Steenstraat 20/1 - 1800 Vilvoorde - Koningslo
Tel: 02/263 66 11 - Fax: 02/263 66 12
Email: info@be.issworld.com
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Elke afwezigheid door ziekte of ongeval
komt zeker voor ziekenhuizen bijzonder
ongelegen. Dit artikel vat de vier pijlers van
een efficiënt ziekteverzuimbeleid samen, en
geeft alvast enkele praktische tips om mee
van start te gaan.
Katrien Mortelmans, Bart Vriesacker & Karolien Van Nunen

VIER PIJLERS VOOR EEN EFFICIËNT ZIEKTEVERZUIMBELEID

Elk ziekenhuis heeft
een verzuimbeleid
nodig
H

Katrien Mortelmans
Directeur Research &
Development
Mensura Externe
Dienst voor Preventie
en Bescherming op het
Werk
katrien.mortelmans
@mensura.be
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et personeelsbestand in een ziekenhuis op peil
houden is voor veel ziekenhuizen geen sinecure.
Ziekenhuizen worden immers geconfronteerd
met tekorten op de arbeidsmarkt. Voor 2013
wordt het kwantitatieve tekort aan verpleegkundig en verzorgend personeel in België door VDAB geraamd op meer
dan 9.3001. Beide jobs worden erkend als knelpuntberoep1.
Als de personeelsbezetting al moeilijk is, komt elke afwezigheid door ziekte of ongeval bijzonder ongelegen. Helaas
blijkt het ziekteverzuim in de witte sector niet gering te
zijn. SD Worx toonde aan dat het problematische verzuim
in de quartaire sector vooral geconcentreerd is in de sectoren van de menselijke gezondheidszorg (ziekenhuizen,
bejaardentehuizen) en de maatschappelijke dienstverlening met en zonder huisvesting, dat wil zeggen jeugdhulp, instellingen met huisvesting voor mensen met een
handicap, opvang van bejaarden en bejaardentehuizen,
serviceflats, kinderopvang, onthaalmoeders, instellingen
met huisvesting voor mensen met psychiatrische problemen of drugsverslaving, beschutte werkplaatsen, thuiszorg
enz.2 Dit wordt ook geïllustreerd in de sectorvergelijkende
verzuimgrafiek van het Centraal Bureau voor Statistiek3 uit
Nederland (Figuur 1).

Figuur 1
Ziekteverzuim Nederlandse werknemers
per bedrijfstak, 2011
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Cijfers kunnen het uitgangspunt zijn voor het opzetten van
een verzuimbeleid of het invoeren van specifieke maatregelen om verzuim tegen te gaan. Ze vormen daarnaast ook
de basis voor de opvolging van een reeds geïmplementeerd
verzuimbeleid. Voorwaarde voor een prospectieve opvolging is dat de berekeningswijze die u hanteert niet wijzigt
over de jaren heen. Tot slot vormen cijfers de basis van
een correcte berekening van de kostprijs van het verzuim.
Enerzijds is er de directe kostprijs van verzuim, zijnde de
doorbetaling van het gewaarborgd inkomen. Anderzijds
is er de indirecte kostprijs van verzuim, die ook aanwezig
blijft nadat de periode van gewaarborgd inkomen wordt
overschreden en de arbeidsongeschikte werknemer een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt van de mutualiteit. De indirecte kost bestaat uit de nadelige effecten die
een bedrijf lijdt door de afwezigheid van een werknemer:
het verstoorde teamevenwicht, het verlies van goede klantencontacten …
Een handige tool om zelf de kosten van verzuim te berekenen vindt u in de toolbox op: http://www.dejuistestoel.be
(via Gezondheid en welzijn – Gezondheid op het werk).
Bart Vriesacker
Departement Research
& Development

Kortom, ziekteverzuim is een probleem dat de ziekenhuissector extra hard treft. Een proactief ziekteverzuimbeleid
uitwerken is dus geen overbodige luxe voor ziekenhuizen.
In dit artikel vatten we de vier pijlers van een efficiënt ziekteverzuimbeleid samen en geven we alvast enkele praktische tips waarmee u van start kan gaan.

Mensura Externe
Dienst voor Preventie
en Bescherming op het
Werk
Bart.Vriesacker
@mensura.be

DE EERSTE PIJLER: CIJFERS EN
OORZAKEN
Een goed gefundeerd ziekteverzuimbeleid start
met ziekteverzuimcijfers. In België is er geen officiële
standaard die oplegt hoe verzuimparameters moeten
worden berekend. Hierdoor zijn er verschillende berekeningswijzen. Voorzichtigheid is dus nodig indien u de verzuimcijfers van uw organisatie vergelijkt met die van een
andere organisatie. Sociale secretariaten4 kunnen op basis
van personeelsgegevens de voornaamste verzuimparameters berekenen en een sectorspecifieke benchmarking
uitwerken.
Een minimum aan cijferparameters om aan de slag te gaan,
omvat:
• Een ziekteverzuimpercentage: hoeveel procent van uw
werknemers is vandaag niet inzetbaar wegens ziekte of
ongeval?
• Een frequentietabel die aangeeft hoeveel werknemers
0, 1, 2 of vaker per jaar afwezig zijn, en een opdeling per
afdeling.
• Een analyse van welke werknemers frequente, kortdurende verzuimperiodes hebben, omdat dit type van afwezigheid als bijzonder storend wordt ervaren voor de goede
werking van de organisatie. De Bradfordfactor, die op
individueel medewerkersniveau aangeeft hoe problematisch het verzuim is voor de organisatie, kan hierbij hulp
bieden.
• Inzicht in de duur van de ziekteperiodes, waarbij het
belangrijk is een opsplitsing te maken in verzuimperiodes korter dan een maand, een maand tot een jaar en
langer dan een jaar.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Ziekenhuis X heeft zijn ziekteverzuim in kaart
gebracht en merkt op dat er veel langdurig zieken zijn die
al meer dan een jaar niet meer professioneel actief zijn.
Cijferonderzoek toont dat de meerderheid van deze groep
bestaat uit administratieve bedienden. Acht langdurig
afwezige administratieve medewerkers zijn intussen vervangen zodat de dienstverlening van de instelling niet in
het gedrang komt. Het ziekenhuis levert geen inspanningen
om deze acht weer aan het werk te krijgen. Hun loon moet
immers niet meer worden betaald omdat de werknemers
in kwestie een arbeidsongeschiktheidsvergoeding ontvangen van de mutualiteit. Het ziekenhuis werft een nieuwe
personeelsdirecteur aan die ervaring heeft in ziekteverzuimbeleid. Hij berekent de meer verborgen kosten van
het aanhoudende verzuim: de hospitalisatieverzekering en
andere voordelen die niet worden stopgezet voor de afwezige werknemers, en die intussen ook aangeboden worden
aan de plaatsvervangende bedienden. De indirecte kostprijs is de aanleiding om inspanningen op te starten om,
waar mogelijk, alsnog langdurig arbeidsongeschikten te
re-integreren. Sindsdien werden twee nieuwe openstaande
vacatures ingevuld door deze doelgroep. Vier anderen zijn
uit dienst gegaan, twee zijn nog steeds arbeidsongeschikt
en hebben een slechte prognose naar werkhervatting.

AANVULLEN MET
OORZAKENANALYSE

Karolien Van Nunen
Departement Research
& Development
Mensura Externe
Dienst voor Preventie
en Bescherming op het
Werk
Karolien.VanNunen
@mensura.be

Idealiter worden cijfers aangevuld met een oorzakenanalyse. Waarom blijven werknemers afwezig? Zijn er
afdelingen waar het verzuim (en/of verloop van personeel)
groter is? Belgisch onderzoek bij bijna 2.000 werknemers
die meer dan 1 maand arbeidsongeschikt zijn, toonde
dat 1/3 het verzuim volledig of in grote mate toeschrijft
aan werkomstandigheden5. Organisatorische problemen kunnen bijdragen tot het ontstaan van verzuim in de
rust- en verzorgingstehuizen6. Kwalitatief of kwantitatief
onderzoek waarbij de oorzaken - vaak veel ruimer dan de
gezondheidsproblemen - aan het licht komen, zijn wenselijk alvorens een beleid uit te werken.
Dat wordt duidelijk met een praktijkvoorbeeld: in een
rust- en verzorgingstehuis wordt veel eendagsverzuim
Hospitals.be / 2013 n°4
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Les hôpitaux doivent
instaurer une politique de
gestion de l’absentéisme
De nombreux établissements hospitaliers éprouvent des difficultés
à maintenir un niveau d’effectif suffisant. Et, s’ils ont déjà du mal
à affecter leur personnel, comment gérer alors les absences pour
cause de maladie ou d’accident? Malheureusement, l’absentéisme est
important dans le secteur des blouses blanches. On dénombre même
plus d’absences pour cause de maladie ou d’accident dans le secteur
de la santé et du bien-être que dans la plupart des autres secteurs.
L’instauration d’une politique proactive de gestion de l’absentéisme
relève dès lors de l’urgence dans les hôpitaux. Cet article présente les
quatre piliers d’une politique efficace de gestion de l’absentéisme et
formule des conseils pratiques pour l’instaurer.

vastgesteld. Werknemers mogen zich ziek melden per sms
of de leidinggevende opbellen. Ook de partner van de zieke
werknemer mag de telefonische ziektemelding uitvoeren.
Op basis van cijferanalyses en een diepgaander oorzakenonderzoek wordt een alternatieve ziektemeldingsprocedure
opgestart. Sindsdien melden werknemers zich enkel ziek
op een vooraf duidelijk uitgewerkte en gecommuniceerde
manier. Werknemers krijgen een handig kaartje waarop de
te nemen stappen voor de ziektemelding helder beschreven
staan. Elke ziektemelding moet ten laatste een uur voor de
aanvang van de werktijd door de werknemer zelf telefonisch
bij de directe leidinggevende gebeuren. Als de directe leidinggevende telefonisch niet bereikbaar blijkt, dan is er een
alternatief telefoonnummer ter beschikking. Bij de ziektemelding ontvangt de zieke werknemer onmiddellijk van
de leidinggevende de naam en het telefoonnummer van de
collega die ter vervanging zal worden opgeroepen. De zieke
werknemer moet de vervanger zelf en onmiddellijk telefonisch briefen over de over te nemen taken.

onterechte afwezigheden worden vermoed of aangetoond.
Elke werkgever kan hiervoor een beroep doen op een controlearts7. Een controlearts voert een controlebezoek uit
bij de afwezige werknemer om ten eerste na te gaan of de
werknemer al dan niet in staat is om zijn werk normaal uit
te voeren, en ten tweede om in te schatten hoelang de werknemer niet in staat zal zijn om zijn werk uit te voeren en
wanneer hij zijn taken opnieuw zal kunnen opnemen.
De controlearts mag de werkgever geen andere informatie
over de individuele werknemer geven, zoals de diagnose.
Maar diensten voor Geneeskundige Controle kunnen wel
globale geanonimiseerde diagnoseresultaten aan de werkgever aanbieden. Sommige bedrijven vragen hun werknemers om arbeidsongeschiktheidsattesten met een luik
voorbestemd voor de controledienst te gebruiken indien
ze door ziekte of ongeval afwezig blijven. Het additionele
gesloten luik bevat medische informatie, veelal enkel de
diagnose, vanwege de huisarts of specialist van de werknemer. Dit luik is enkel en alleen bestemd voor de controlearts van de Dienst voor Geneeskundige Controle van
het bedrijf.
Een alternatief is het registreren van de diagnose tijdens
het controlebezoek. Geregistreerde diagnoses worden
enkel in groepsverband en anoniem gepresenteerd aan het
bedrijf waar de controleonderzoeken worden uitgevoerd.
Controleartsen geven geenszins feedback aan de werkgever
omtrent de pathologie van een individuele werknemer.
In het voorbeeld in tabel 1 werden 1.451 controleonderzoeken uitgevoerd bij werknemers tewerkgesteld in vier
ziekenhuizen. Alle controleonderzoeken gebeurden in de
eerste maand, veelal in de eerste veertien dagen van afwezigheid. In ziekenhuis C en D bleken 14 tot 15% van de
gecontroleerde afwezigheden een psychiatrische of psychosociale oorsprong te hebben. In ziekenhuis A liep dit cijfer
op tot 32%.

WELKE WERKNEMER KRIJGT EEN
CONTROLEONDERZOEK?
Het controlebezoek van een werknemer wordt
bepaald in overleg tussen de werkgever en de Dienst voor
Geneeskundige controle. De beslissing tot controle kan
worden genomen op basis van objectieve of subjectieve
criteria.

DE TWEEDE PIJLER: CONTROLE
Onrechtmatige afwezigheden tasten de bedrijfscultuur aan. Controle op verzuim vormt dan ook een
wezenlijk onderdeel van een globaal verzuimbeleid indien

Tabel 1
Voorbeeld diagnoseregistratie door een Dienst voor Geneeskundige Controle, uitgevoerd in vier Belgische ziekenhuizen
in 2011.
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Ziekenhuis

Aantal
werknemers

Aantal controleonderzoeken

Aantal verzuimcasussen door
psychiatrische
of psychosociale
problematiek

% uitgedrukt

Aantal verzuimcasussen door
locomotorische
problematiek

% uitgedrukt

A

3.000

668

212

32

212

32

B

2.500

278

51

18

58

21

C

800

224

32

14

47

21

D

3.200

281

42

15

54

19

Totaal

9.500

1.451

337

Gemiddeld: 23

371

Gemiddeld: 26
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Le médecin a besoin de rayons x, le directeur
opérationnel a besoin de Schneider Electric
Avec notre aide, diagnostiquez les pertes d’énergie et trouver le remède
Avec l’escalade des prix de l’énergie, le défi des hôpitaux se révèle plus complexe tous les jours pour offrir une qualité de soins supérieure tout
en contrôlant les coûts et en éliminant le gaspillage. Schneider Electric peut vous aider à le résoudre par son approche intégrale, fondée sur
des solutions d’infrastructures innovantes. Avec EcoStruxureTM, l’architecture de gestion active de l’énergie de Schneider Electric, vous pouvez
mettre fin au gaspillage énergétique et améliorer la satisfaction du patient, renforcer sa sécurité et augmenter la productivité du personnel.

De dokter heeft röntgenfoto’s nodig, de uitvoerend
directeur heeft Schneider Electric nodig
Met onze hulp kunt u energie-verliezen opsporen en er een oplossing voor vinden
Doordat de energieprijzen maar blijven stijgen, wordt de uitdaging van ziekenhuizen met de dag nog complexer. Ze moeten een hogere kwaliteit van
zorgverlening bieden, terwijl ze de kosten in bedwang houden en verspilling tegengaan. Schneider Electric kan u hierbij helpen, met een integrale
aanpak, gebaseerd op innovatieve infrastructuuroplossingen. Met EcoStruxureTM, de architectuur van Schneider Electric voor actief energiebeheer,
kunt u een halt toeroepen aan energieverspilling en de tevredenheid van patiënten verbeteren, ze beter beschermen en de productiviteit van het
personeel verhogen.

www.schneider-electric.be
Schneider Electric nv/sa
Tel.: 32(0)2 37 37 501
customer-service.be@schneider-electric.com
www.schneider-electric.be
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afwezigheid mag duren. De arbeidsgeneesheer mag deze
taken niet vervullen: hij mag geen controle uitvoeren op
individueel verzuim.
• De arbeidsgeneesheer waakt over de gezondheid en het
welzijn van de werknemers op het werk. Hij stelt met een
medisch onderzoek vast of zij in staat zijn om hun taken
goed uit te voeren.
• De arbeidsgeneesheer helpt bij de preventie van verzuim9.
• De arbeidsgeneesheer helpt ook bij de re-integratie van
afwezige werknemers9.
Arbeidsgeneesheren nemen die taken op vanuit Interne
of Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het
Werk. Daardoor kunnen zij bij ziekteverzuimproblemen
ook een beroep doen op hun collega-preventie-adviseurs:
verpleegkundigen, ergonomen, ingenieurs, psychologen
en andere deskundigen.
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DE DERDE PIJLER: PREVENTIE

Suggesties voor objectieve criteria:
• De controlearts controleert 15% van alle afwezigheden.
De steekproef is willekeurig en computergestuurd.
• Elke werknemer die driemaal afwezig is in een tijdspanne
van minder dan twaalf maanden, wordt gecontroleerd.
• Een werknemer waarvoor de diagnose zoals geregistreerd op het aangepaste arbeidsongeschiktheidsattest
(zie hierboven) onduidelijk is, krijgt een bezoek van de
controlearts.
Een suggestie voor subjectieve criteria:
• Controle op aangeven van de leidinggevende als deze vermoedt dat de werknemer onterecht afwezig blijft
Combinaties van objectieve en subjectieve criteria zijn vaak
de basis voor controleonderzoeken.

VERSCHIL CONTROLEARTS EN
ARBEIDSGENEESHEER
Een globaal verzuimbeleid bestaat echter niet
alleen uit cijfers, oorzakenanalyses en controle op onterecht verzuim. Ook preventie- en re-integratiemaatregelen, het actieterrein van de arbeidsgeneesheer en andere
preventieve deskundigen van Interne of Externe Diensten
voor Preventie en Bescherming op het Werk, zijn belangrijk.
Recent Vlaams onderzoek bij personeelsverantwoordelijken van bedrijven met 100 tot 200 werknemers
toonde aan dat meer dan de helft van de bevraagde HRMmedewerkers het moeilijk vindt om het onderscheid te
maken tussen de controlearts en de arbeidsgeneesheer, en
hun respectievelijke taken inzake verzuimbegeleiding8. We
vatten daarom kort de verschillen tussen een controlearts
en een arbeidsgeneesheer samen:
• De controlearts mag nagaan of een werknemer terecht
afwezig blijft van het werk en inschatten hoelang de

Zijn uw werknemers
blootgesteld aan
bloed of andere
lichaamsvloeistoffen
ingeënt tegen hepatitis B?

Een goed functionerend welzijnsbeleid10 voorkomt ziekteverzuim. Volgende vragen kunnen helpen om
het welzijnsbeleid in uw onderneming, en met name het
effect op verzuim, in te schatten:
• Zijn uw werknemers tevreden en gelukkig op het werk? Bij
ontevreden werknemers is het verzuim dubbel zo hoog.
• Is er aandacht voor gezonde voeding en leefstijl op de
werkvloer? Obesitas en roken verlengen de gemiddelde
afwezigheid.
• Zijn alle werknemers voldoende beschermd door vaccinatie om zo vermijdbaar verzuim te voorkomen? Denk aan
hepatitis B-vaccinatie voor werknemers blootgesteld aan
bloed of andere lichaamsvloeistoffen.
• Hoe zit het met het aantal arbeidsongevallen in het ziekenhuis? Worden deze deskundig geanalyseerd zodat de
oorzaken kunnen worden weggenomen?
• Worden ergonomen ingeschakeld om op structurele
wijze de kans op overbelastingsletsels te voorkomen?
Locomotorische aandoeningen vormen, naast mentale
pathologieën, de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit (gedefinieerd als een arbeidsongeschiktheidsduur
van meer dan 1 jaar) in België11.
Psychische en psychosociale problematieken voorkomen
en oplossen, ook in het kader van een verzuimbeleid,
wordt een van de uitdagingen voor de toekomst, ook voor
ziekenhuispersoneel. Recent wetenschappelijk onderzoek
onderstreept de noodzaak voor een goed preventief beleid
in ziekenhuizen om emotionele gezondheidsproblemen bij
personeel te voorkomen12.

Verpleegkundigen extra
kwetsbaar voor burn-out
De R4CAST is een grote Europese studie naar de werksituatie van
ziekenhuisverpleegkundigen en de impact ervan op de patiëntveiligheid12. Het onderzoek toont aan dat 1 Belgische verpleegkundige
op de 4 een risico loopt op een burn-out. Burn-out verhoogt de
kans op ziekteverzuim. Eerder Belgisch onderzoek bij intensivisten
toonde al dat burn-out vaak voorkomt in deze groep13. Mede op basis
hiervan werd in 2012 in opdracht van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een
grootschalig multicentrisch onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van burn-out bij Belgische verpleegkundigen gevorderd14.
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WERKNEMERS MET VERHOOGD
RISICO
Een ziekteverzuimbeleid focust best niet enkel
op diegenen die afwezig blijven, maar ook op diegenen
die een verhoogd risico hebben op uitval. Dit vraagt een
gestructureerde aanpak waarbij werkprocessen, stijl van
leidinggeven enz. aan bod kunnen komen.
• Is er aandacht voor stress op de werkvloer?
• Is er een goed onderbouwd en geïmplementeerd alcoholen drugsbeleid om hieraan gerelateerd verzuim te
voorkomen?
• Worden conflicten tussen werknemers tijdig erkend en
opgelost?
• Weet een werknemer die gezondheidsklachten heeft, en
die deze wijt aan de arbeidsomstandigheden, waar hij/zij
terecht kan?
Aanvullend kan op individueel niveau worden ingegrepen
bij werknemers die dreigen uit te vallen. Leidinggevenden
en collega’s spelen een belangrijke rol in het oppikken
van signalen van werknemers met dreigend verzuim. Mits
ondersteuning kunnen werknemers van wie verwacht
wordt dat ze het werk zullen staken om gezondheidsredenen, al dan niet in een aangepast takenpakket of met aangepast uurrooster, toch aan de slag blijven.

Hulpmiddelen voor uw situatie
Organisaties
Verschillende organisaties bieden ondersteuning aan bedrijven en
aan ziekenhuizen bij het opzetten van een ziekteverzuimbeleid. Het
kan nuttig zijn u daarbij door experts te laten ondersteunen.
- Sociale secretariaten zijn het best geplaatst om u – op basis van
de personeelsgegevens die u hen al bezorgt - cijfermateriaal over
het ziekteverzuim van uw personeel te geven. Idealiter kunt u de
cijfers ook vergelijken met andere ziekenhuizen. Voorzichtigheid
is wel nodig wanneer u de verzuimcijfers van uw organisatie vergelijkt met die van een andere organisatie. In België is er immers
geen officiële standaard die oplegt hoe verzuimparameters
moeten worden berekend waardoor er verschillende berekeningswijzen bestaan.
- Diensten voor Geneeskundige Controle zijn het best geplaatst
om u bij te staan in het tegengaan van onterechte afwezigheden.
- Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen u
ondersteunen bij het opzetten van preventieve maatregelen om
te voorkomen dat werknemers uitvallen, en bij het opzetten van
een re-integratiebeleid om te voorkomen dat uitgevallen werknemers onnodig lang afwezig blijven of zelfs nooit meer terug
aan de slag gaan in uw organisatie.
Opleiding ziekteverzuimbeleid
Geïnteresseerden die zich verder willen verdiepen in de materie van
ziekteverzuimbeleid, of die in het ziekenhuis een centrale rol gaan
opnemen bij de begeleiding van uitgevallen werknemers, kunnen
zich inwerken met behulp van de zesdaagse cursus 'Disability Case
Manager' van Prevent. Informatie op www.prevent-academy.be
Handboek ziekteverzuimbeleid
Wilt u zelf aan de slag gaan bij het opzetten en implementeren van een verzuimbeleid, dan kunt u inspiratie putten uit een
handboek specifiek geschreven voor de gezondheids- en welzijnssector. Het handboek, geschreven door Prevent met steun
van het Europees Sociaal Fonds, is gratis te downloaden op
www.disability-management.be.
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Dat wordt duidelijk met het voorbeeld van Theresa. Ze is
43 jaar en werkt sinds 9 jaar als keukenhulp in een ziekenhuis. Zij presteert goed en is zelden afwezig. Sinds enkele
maanden echter is ze verwikkeld in een (v)echtscheiding.
Theresa slaapt slecht, krijgt medicatie van de huisarts en
wordt doorverwezen naar een psychotherapeut die een
behandeling opstart. Collega’s bieden een luisterend oor
maar weten na enkele weken ook niet meer wat te zeggen.
Mo, de direct leidinggevende, merkt hoe Theresa haar
draagkracht langzaam aan vermindert. Er wordt gevreesd
dat Theresa binnenkort afwezig zal zijn. Op een dag maakt
zij een professionele fout. In overleg met Mo en met de
HRM-afdeling van het ziekenhuis heeft Theresa een
gesprek met de psycholoog van de Externe Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk. Er wordt afgesproken dat deze preventieadviseur Theresa mee zal opvolgen
en de brug zal vormen tussen de behandelende psychotherapeut en de werksituatie. Theresa gaat tijdelijk wat minder
uren werken maar blijft aan de slag, wat belangrijk is voor
haar en het keukenteam.

DE VIERDE PIJLER: RE-INTEGRATIE
Eens een werknemer afwezig is door gezondheidsproblemen, is het belangrijk om tijdig in te grijpen.
Hoe langer een werknemer afwezig blijft van het werk door
gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans dat hij het
werk nog zal hervatten. Na een afwezigheid van drie tot zes
maanden daalt de kans dat een werknemer het werk bij de
eigen werkgever hervat tot 50%. Na een afwezigheid van
meer dan een jaar daalt de kans tot 20% en na 2 jaar tot
10%14.

ENKELE TIPS:
• Het is belangrijk om regelmatig contact te houden met
een afwezige werknemer opdat de band met het werk niet
verloren gaat. Zijn er in uw organisatie afspraken over wie
wanneer contact opneemt met de zieke werknemer? Zijn
uw leidinggevenden opgeleid om verzuim- en terugkomgesprekken te voeren?
• De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan een belangrijke rol spelen in de werkhervatting. Informeert u elke
werknemer die meer dan vier weken afwezig is, van zijn
recht om contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer15? Dit recht is voor alle werknemers voorbehouden,
ongeacht of ze risicovolle taken uitvoeren of niet.

HET BEZOEK VOORAFGAAND
AAN DE WERKHERVATTING
Sinds 200816 heeft elke werknemer die gedurende minstens vier weken arbeidsongeschikt is recht op
een 'bezoek voorafgaand aan de werkhervatting'. Tijdens
dit bezoek bespreken de arbeidsgeneesheer en de werknemer de gezondheidstoestand van deze laatste, nog tijdens
zijn afwezigheidsperiode en worden de mogelijkheden tot
aanpassing van de werkplek bekeken. De arbeidsgeneesheer kan de werkgever dan voorstellen om de werkplaats
– in de mate van het mogelijke – aan te passen om zo de
belasting voor de werknemer tijdelijk of blijvend te verminderen. Vanaf de dag van de werkhervatting zal de werknemer zijn al aangepaste werk dan ook gemakkelijker weer
kunnen opnemen.
Kortom, het 'bezoek voorafgaand aan de werkhervatting'
komt tegemoet aan de verzuchtingen van de werkgevers
over verzuim. Het is een methodiek om re-integratie van

How do you turn billions of pieces
of data into a mountain of hope?

Dell secure cloud solutions help doctors
accelerate information-driven healthcare. With
high-powered computing and storage solutions,
Dell is helping doctors around the world share
information and collaborate on life-saving
treatments in weeks instead of months. To see
how we can help solve your most important
business challenges, visit dell.be/healthcare.

werknemers te bevorderen en blijvende uitval te voorkomen. Het biedt u als werkgever de mogelijkheid om te anticiperen op eventueel te nemen re-integratiemaatregelen.
Een voorbeeld ter illustratie: Evi, een 35-jarige verpleegkundige, werkt al zeven jaar op de geriatrische afdeling
van een ziekenhuis. Zij is twee maanden thuis als gevolg
van lage rugklachten. In deze periode heeft zij regelmatig
contact met de hoofdverpleegkundige. Die raadt haar aan
om op bezoek te gaan bij de arbeidsgeneesheer. Evi neemt
deze raad ter harte. De arbeidsgeneesheer stelt vast dat Evi
beantwoordt aan alle criteria om aan een revalidatieprogramma voor lage rugpijn deel te nemen. Vanuit de Externe
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt
Evi’s dossier in orde gemaakt. Evi start, kosteloos, een
rugschoolprogramma17 in een revalidatiecentrum in haar
regio. Het revalidatieprogramma is multidisciplinair, en
omvat psychologische steun en een ergonomische interventie. Terwijl Evi haar fysieke en mentale belastbaarheid
versterkt, neemt een ergonoom contact op met de hoofdverpleegkundige om Evi’s exacte werksituatie te analyseren. De ergonomische werkpostanalyse wordt financieel
gesteund door het Fonds voor de Beroepsziekten en is
daarom kosteloos voor het ziekenhuis. Enkele weken later
kan Evi terug aan de slag. Sindsdien is ze niet meer afwezig
geweest.
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De arbeidsgeneesheer
kan de werknemer
voorstellen om de
werkplaats aan te passen.

Het verband tussen ziekteverzuimduur en de organisationele
kenmerken van zorgpersoneel in
openbare rusthuizen en rust- en
verzorgingstehuizen. Thesis van
Nathalie Bovyn, Universiteit Gent,
2005.
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PERSONEELSBELEID

VIJF BELANGRIJKE TIPS
BIJ DE OPZET VAN EEN
ZIEKTEVERZUIMBELEID
• Betrek de afwezige werknemer actief: welke suggesties doet
hij om tot een oplossing voor de afwezigheid te komen?
• De afwezigheid van een werknemer treft ook zijn collega’s die eventueel tijdelijk het meerwerk trachten op
te vangen. Geef in een ziekteverzuimbeleid daarom ook
aandacht aan diegenen die wel aanwezig zijn op de werkvloer. Misschien is een 'aanwezigheidsbeleid' een meer
geschikte term dan een 'ziekteverzuimbeleid'.
• Elk ziekenhuis heeft een eigen visie en missie. Tracht het
ziekteverzuimbeleid of aanwezigheidsbeleid hierop te
laten aansluiten.
• Een aanwezigheidsbeleid wordt idealiter ingebed in een
ruimer welzijnsbeleid en maakt deel uit van het personeelsbeleid. 'De juiste man op de juiste plaats' vormt dan
ook een wezenlijk onderdeel van een ziekteverzuimbeleid.
• Bij de opstart van een ziekteverzuimbeleid is het noodzakelijk om een ruim draagvlak te creëren. Engagement
vanuit het managementniveau is onontbeerlijk. Vergeet
zeker niet de waardevolle inbreng vanuit syndicale organisaties en het Comité voor Preventie en Bescherming op
het Werk mee op te nemen.

10 Occupational Health and Safety
Risks in the Health Care Sector. Guide
to prevention and good practice.
European Commission, 2011.

7
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Belgian employers’ sub-optimal
knowledge on disability
management. Thesis van Charlotte
Lambreghts, KULeuven, 2011.
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pages-abstract.
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fonds européen pour l'amélioration de la sécurité du personnel

de l’argent disponible
pour les soins de santé

Le secteur des soins de santé subit une
pression énorme en matière de rentabilité et
de nouveaux investissements pour garantir
des soins de très haut niveau et la satisfaction de ses patients et de son personnel.
Pourtant, les sources de ﬁnancement et les
opportunités d'amélioration sont là et ne
demandent qu'à être utilisées. À condition
que les responsables européens de la santé
en connaissent l'existence…
© Getty images
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La demande et L’offre
Un rapport publié par la Fédération européenne
des associations infirmières (EFN) en juin 2012 sur l'impact
de la crise financière sur le personnel infirmier et la profession1 s'inscrit parmi les outils qui soulignent les défis auxquels fait face le secteur des soins de santé. D’une
part, à l'heure où la crise économique affecte de
plus en plus de secteurs de notre société, il n'est
pas rare de trouver des institutions sanitaires,
tant publiques que privées, confrontées à des
difficultés financières croissantes. D'autre part,
partout en Europe, le vieillissement rapide de la
population et la hausse parallèle de maladies chroniques comme le diabète augmentent la demande
en matière de soins et, de ce fait, le coût des soins
et de l'assurance maladie.
En outre, l'intérêt que porte l'Union européenne
à l'amélioration du bien-être et des conditions de
travail dans tous les secteurs a entraîné l'adoption
d'un certain nombre de nouvelles législations
et directives visant à garantir des politiques plus
standardisées, plus efficaces et plus sûres au sein
de ses États membres. Pour les employeurs européens du secteur de la santé, cela se traduit par un
besoin encore plus pressant d'investissements destinés à la
formation de leurs employés aux mesures de sécurité, à la
mise en œuvre de ces mesures et à leur évaluation.

60 victimes chaque jour
L’exemple le plus parlant est celui de la directive européenne2 relative à la sécurité des travailleurs de
la santé qui est entrée en vigueur en Belgique par décret
royal le 13 mai 20133. Cet aspect spécifique de la sécurité
du travailleur, à savoir la prévention des blessures par
objets tranchants pouvant entraîner un risque d'infection
mortelle, revêt la plus grande importance. Cette question a
été mise en évidence dans un rapport de Maggie De Block,
secrétaire d'État à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale, adjointe à la ministre de la Justice, qui signale
qu'au moins 60 travailleurs du secteur sont victimes d'une
piqûre accidentelle chaque jour en Belgique4.

À La recherche de moyens
financiers
Mis en commun, les impératifs professionnels
et orientés patients exercent une pression financière
incontestable sur le secteur des soins de santé. De plus en
plus d'hôpitaux travaillent à perte depuis des années et ne
peuvent pas compter sur des ressources infinies pour financer leurs investissements. Il sera par conséquent essentiel,
aujourd'hui et à l'avenir, que les décideurs du secteur des
soins de santé identifient toutes les sources potentielles
de financement, afin de pouvoir procéder aux investissements nécessaires pour garantir les améliorations requises
en termes de performances et d'efficacité. Celles-ci leur
permettront de préserver à la fois leur compétitivité et leur
réputation grâce à une amélioration de la sécurité, de la
qualité et du bien-être global au sein de leurs institutions.
Depuis plusieurs années déjà, la politique régionale de l'UE
met divers fonds à la disposition du secteur des soins de
santé. Parmi ceux-ci, les Fonds structurels et de cohésion5
destinés à garantir la cohésion sociale et à réduire les disparités en matière de santé. Dans leur politique actuelle pour

Saviez-vous que chaque jour
60 travailleurs du secteur
de la santé sont victimes
d’une piqûre accidentelle
en Belgique?

la période 2007-2013, qui arrive bientôt à son terme, ces
Fonds structurels et de cohésion poursuivent trois objectifs
majeurs:
• convergence, pour aider les États membres les moins
développés à s'aligner plus rapidement sur la moyenne
européenne de croissance et d'emploi;
• compétitivitérégionaleetemploi, pour renforcer la compétitivité et l'attractivité de toutes les régions, en anticipant les changements économiques et sociaux;
• coopérationterritorialeeuropéenne, pour renforcer la coopération aux niveaux transnational et interrégional6.

stimuler La croissance et
L’empLoi
Pour poursuivre dans cette voie et se concentrer
sur les priorités européennes en matière d’économie, l’UE
a adopté de nouvelles mesures législatives en faveur de la
politique de cohésion 2014-2020, conçue pour réaliser les
objectifs stratégiques européens pour 2020, à savoir stimuler la croissance et l’emploi en Europe. Le fait de limiter
les priorités dans de nouveaux secteurs, d’investir dans le
capital humain en renforçant le Fonds social européen7,
de simplifier et d’harmoniser les règles régissant les différents fonds et d’avoir une approche intégrée pour s’assurer
que ces derniers servent des objectifs cohérents renforceront encore la portée des fonds européens. Le nombre de
documents stratégiques sera également réduit à un seul
document européen et un document stratégique national
pour les cinq Fonds de cohésion sociale8.

Paul De Raeve
secrétaire général
de l'efn (fédération
européenne des
associations infirmières)
efn@efn.be
www.efnweb.eu

applications possibLes
Le programme européen couvrant la période
2014-2020 sera divisé en trois catégories: les régions
moins développées (68,7% du budget total), les régions
en transition (11,6% du budget total) et les régions plus
développées (15,8% du budget total). Ces fonds peuvent
être alloués en partie ou en totalité au financement d’une
administration efficace, à la prévention des risques, à
l’amélioration du capital physique et humain, à la capacité
Hospitals.be / 2013 n°4
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d’adaptation aux changements ou encore pour promouvoir
l’innovation et le développement des marchés du travail
favorisant l’insertion, pour ne citer que quelques-unes des
applications possibles. À ce jour, seuls 3% de ces précieuses
ressources allouées à des projets spécifiques sont destinés
au secteur de la santé humaine9.
En tant que secrétaire général de l'EFN, j'ai toujours
accueilli avec plaisir l'annonce de nouveaux partenariats visant à faciliter et à accroître le recours aux Fonds
structurels pour la santé10, tout en étant particulièrement
conscient de la façon dont ces fonds sont, en quelque sorte,
passés pratiquement inaperçus pendant une grande partie
de leur existence. La Fédération européenne des associations infirmières a toutefois été en mesure de soutenir
des gouvernements nationaux. La Pologne a ainsi obtenu
jusqu’à 50 millions d’euros et Malte 1,2 million pour soutenir le personnel infirmier et la profession. Le fait que le
Portugal insiste dorénavant sur les soins primaires et la
Roumanie sur des cours de mise à niveau pour se conformer à la directive actualisée 2005/36/EC montre que nous
pouvons y arriver, mais, pour ce faire, certains doivent unir
leurs efforts et mettre tout en œuvre pour parvenir aux
résultats escomptés. Cela suppose une réelle volonté politique de la part des chefs infirmiers.
À ce jour, seuls 3% de ces précieuses ressources allouées à des projets spécifiques
sont destinés au secteur de la santé humaine.
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Geld is beschikbaar
voor de sector
de gezondheidssector staat onder enorme
druk wat betreft rentabiliteit en nieuwe
investeringen om garant te blijven staan
voor kwalitatief zeer hoogstaande zorgen
en tevreden patiënten en personeelsleden.
een rapport dat de european federation of
nurses (efn) in juni 2012 publiceerde over
de impact van de financiële crisis op het
verplegend personeel en het beroep is een
van de instrumenten die deze uitdagingen
onderschrijven. toch zijn er bronnen van
financiering en opportuniteiten ter verbetering beschikbaar die smeken om gebruikt
te worden. op voorwaarde dat de europese
gezondheidsverantwoordelijken het bestaan
ervan kennen natuurlijk.
Binnen enkele maanden treedt een nieuw
europees fonds voor de periode 2014-2020
in werking. de voorwaarden voor de kandidatuurstelling zijn nog niet bepaald, maar
personen die bijkomende informatie wensen
over hoe deze fondsen kunnen worden verkregen, kunnen contact opnemen met hun
nationale liaisonoverheid: http://ec.europa.
eu/regional_policy/manage/authority/
authority_en.cfm.

multicare
Ziekenhuisbed voor intensieve verpleging
Lit de soins intensifs

Unieke, Innovatieve oplossingen
voor patiënt en verpleegkundigen

Solutions uniques et innovantes pour
les patients et le personnel soignant

wissner-bosserhoff Belgium · Bedrijvenlaan 1 · 2800 Mechelen · Tel.: +32 (0)15 21 08 41 · Fax: +32 (0)15 29 14 64 · E-mail: info@wi-bo.be · www.wi-bo.be
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pourquoi ne pas investir
dans des locaux plus sûrs?

et même l'indemnisation du personnel en cas de blessure
peuvent être couvertes par l'objectif Compétitivité régionale et emploi de la politique. Il en va de même pour les
investissements visant à améliorer la sécurité en matière
d'équipement des bâtiments et des équipements de protection, qui s'inscrivent idéalement dans le cadre de la prévention des risques et de la préservation du capital humain,
couvertes par l'objectif Convergence des Fonds.
Cette courte illustration aura permis de faire une première
démonstration des innombrables formes d'aides financières qui existent pour les responsables sanitaires proactifs qui veulent continuer à se battre dans notre climat
économique difficile.

sécurité optimale sur Le
Lieu de traVaiL
Pour en revenir à la directive relative à la prévention des blessures par objets tranchants, celle-ci
exige des organisations de santé qu’elles fournissent à
leurs employés une sécurité optimale sur leur lieu de
travail laquelle, à son tour, renforce la qualité de la sécurité et des soins prodigués aux patients. La législation
exige des gestionnaires hospitaliers qu'ils procèdent à
des évaluations des risques, mettent en place des procédures de notification des incidents comme le système
EPINET11, forment leur personnel aux nouvelles mesures
de sécurité et investissent dans des locaux plus sûrs et
des équipements de protection individuelle conçus pour
prévenir l'exposition du travailleur aux objets tranchants
contaminés.
Si nous analysons les différentes utilisations proposées
par les Fonds structurels et de cohésion, il est évident
que ces derniers peuvent contribuer à soutenir la plupart
des efforts et des investissements demandés aux gestionnaires des institutions hospitalières et sanitaires.
La formation du personnel, la notification des incidents

1

2

3
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efn, caring in crisis, the impact of
the financial crisis on nurses and
nursing.
http://www.efnweb.eu/version1/en/
documents/efnreportontheimpacto
fthefinancialcrisisonnursesandnurs
ing-January2012.pdf.
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les modalités de candidature aux fonds 2014-2020 n’ayant pas
encore été définies, les personnes qui souhaiteraient obtenir davantage d’informations sur l’obtention de ces fonds peuvent contacter
leur point de liaison national: http://ec.europa.eu/regional_policy/
manage/authority/authority_en.cfm.
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:0072:fr:pdf.
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Le travail intérimaire dans le
secteur de la Santé :
un critère de la flexibilité

Uitzendwerk in de
Gezondheidssector: een
maatstaf voor flexibiliteit

Il est un fait que le travail intérimaire offre la flexibilité
opérationnelle. Et s’il offrait aussi la flexibilité financière ?

Het staat vast dat uitzendwerk u operationele flexibiliteit biedt.
En wat als het u financieel ook de nodige ruimte geeft?

Express Medical est depuis 25 ans au service des institutions
de soins de santé en Belgique. Notre approche unique a été
récompensée au début de cette année par la certification
ISO. Ce label de qualité est venu couronner des années de
perfectionnement de nos processus de travail et de nos services.

Express Medical staat al 25 jaar ten dienste van de
gezondheidssector in België. Onze unieke aanpak werd begin
dit jaar beloond met het ISO-certificaat. Dit kwaliteitslabel
is dé bekroning na jarenlange perfectionering van onze
werkprocessen en van onze diensten.

Contactez-nous et trouvons ensemble des solutions novatrices
à vos besoins en gestion des ressources humaines !

Contacteer ons en we werken samen met u vernieuwende HR
oplossingen uit, op maat van uw behoeften.
Foto: AZ Groeninge | Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk

Express Medical est votre partenaire, aujourd’hui et pour l’avenir.
Express Medical is uw partner, vandaag en in de toekomst.
• Travail intérimaire

• Uitzendarbeid

• Recrutement & sélection : en partenariat avec le
département RH interne

• Rekrutering en selectie: in samenwerking met de
interne HR afdeling

• Recrutement d’infirmiers à l’étranger

• Rekrutering van verpleegkundigen in het buitenland

• Consultance RH

• HR Consultancy

Meer info | Plus d’informations

•
•
•
•
•
•
•

Lieve Puype, T 0478 88 36 20
lieve.puype@expressmedical.be
Pascale Vanrillaer, T 0478 39 47 97
pascale.vanrillaer@expressmedical.be
www.expressmedical.be

Votre partenaire aujourd’hui et pour l’avenir

years

Antwerpen, T 03 281 19 44
Brussel - Bruxelles, T 02 512 13 00
Charleroi,T 071 53 52 86
Gent, T 09 245 22 10
Kortrijk, T 056 53 32 19
Leuven, T 016 62 47 57
Liège, T 04 220 97 50

Public & Social Banking
Ensemble, relevons les défis de demain.
Le vieillissement de notre société représente de nombreux nouveaux défis pour une institution locale comme la
vôtre. Des défis qui nécessitent le développement de nouvelles idées et de nouveaux projets. Et que nous vous
aiderons volontiers à réaliser. Comme la construction de maisons de retraite et de résidences-services. Ou la mise
en place d’une prestation de portage de repas à domicile en faveur des personnes âgées. Grâce à nos études et
notre expertise, nous pouvons vous offrir le complément de connaissances nécessaires. Jusqu’à trouver ensemble
la solution qui correspond le mieux à vos besoins et à ceux des personnes auprès desquelles vous vous engagez
quotidiennement. Demandez plus d’informations à votre chargé de relations ou rendez-vous sur www.belfius.be

Belfius Banque SA, agent d’assurances (n° FSMA 19649 A), Bd Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB –
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185.

